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Pouk književnosti pri predmetu slovenščina kot drugi jezik:

• pripadniki italijanske manjšine in drugi, ki stik z italijansko

kulturo vidijo kot pozitivno vrednoto,

• pomen (razumevanje samega sebe in družbe),

• prilagojen predmetnik (število ur).

Cilji pouka (jezikovni in književni pouk)

Štiri sporazumevalne dejavnosti: poslušanje, branje, govorjenje 

in pisanje (med seboj se prepletajo). Vir: http://svetovalnicakameleon.si



Bralna pismenost in s tem bralna kultura sta bistveni za posameznikov

uspeh v današnji družbi!

Splošni cilji: zmožnost spremljanja in tvorjenja besedil.



Kaj že imamo?

• Mehurčki (prvo triletje), 

• Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (drugo in 

tretje triletje), 

• Literarni kviz (šolsko bralno tekmovanje 1.–5. raz.), 

• Bralna značka (1.–9. raz.),

Vir: 

Http://www.mo

dre-knjige.si

Krojaček Hlaček
Knjižni kviz



• Rastem s knjigo (7. razred),

• Rovka Črkolovka (4., 5. razred),

• gledališke predstave v slovenščini (vsi razredi),

• članki v slovenščini (šolski časopis Parolando).

Berilo za slovenščino kot drugi jezik (2. 

razred) 

Berilo za slovenščino kot drugi jezik (3. 

razred) 

Delovni zvezek za slovenščino kot drugi 

jezik (1. razred) 

Berilo za slovenščino kot drugi jezik (4. 

razred)



Cilji:

• prenovljen učni načrt za slovenščino kot drugi jezik 

(trenutno 2011),

• berila in učbeniki za slovenščino kot drugi jezik,

• več učnih ur v predmetniku (sedaj 3 ure tedensko …),

• več slovenskih knjig v šolski knjižnici.

Vir: Https://pt.pngtree.cm

Vir: 

Http://resnanavihanka.blogspot.com

https://pt.pngtree.com/


Kako učence naučiti poglobljenega,

kritičnega branja raznovrstnih besedil?

Kako učence učiti zapisovanja besedil?

Kako jih pripraviti do razprave o prebranem?

Diferenciran in individualni pristop!



Vključevanje sodobnih didaktičnih pristopov oziroma t.i. elementov 

formativnega spremljanja:

• prevzemanje vloge  organizatorja in izstopanje iz vloge posredovalca

znanja,

• učence usposobiti za samostojno učenje in raziskovanje ter jim

ponuditi pestrejši pouk, ki bo omogočal usvajanje kakovostnejšega in 

trajnejšega znanja,

• izboljšati sodelovanje med učenci.

Vir: Http//:www.vzgojni-zavod-verzej.si



Vsi so aktivni!

Vabilo v 2. 

razredu (nameni 

učenja, kriterij   

uspešnosti, 

dokazi)

Opis športa 6. 

razred

Kdaj 

bomo 

uspešni 

pri 

branju?



Prepletata se domišljijski in 

resničen svet.

Čas in kraj sta določena.

Osebe so iz resničnega sveta.

Besedilo ima odstavke (uvod, 

jedro, zaključek).

Pisal-a sem pravopisno pravilno.

Besedišče je bogato.

Pripoved je primerno dolga in 

zanimiva.

4. razred, 

kriterij uspešnosti

Napiši 

domišljijsko 

pripoved, v 

kateri bosta 

Očalnik in 

Naočnik 

reševala 

težave, ki so 

nastale v 

vašem 

razredu.



Spremembe, ki jih je prineslo poučevanje po pristopu FS

Učenci želijo preverjanja (povratna informacija kot pomemben element 

motiviranja).                          

O svojem delu učenci kritično razmišljajo in presodijo napredek.

Kriterij sooblikujemo skupaj z učenci.

Prevladuje sodelovalno učenje.                                                        Vir: Https://sp.depositphotos.com

Velja načelo »več glav več ve« in zato gojimo pouk, pri katerem je veliko 

skupinskega dela in dela v dvojicah (pomoč, učenci so drug drugemu vir 

informacij).

O učnih dosežkih se učenci pogovarjajo tudi 

izven pouka.



Pedagoški dialog, opazovanje učenčeve 

dejavnosti pri pouku in vrednotenje dosežkov 

omogočajo učitelju, da pravočasno opazi 

težave posameznega učenca in pravočasno 

ukrepa. 


