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SRCE NAŠE ŠOLE



Z dejavnostmi v knjižnici želimo:

 dvigniti bralno zavest;

 razvijati besedišče;

 razvijati razumevanje prebranega;

 zagotavljati enake izobraževalne zmožnosti za vse učence (dostop 
do gradiva);

 razvijati sporazumevalne zmožnosti. 



KNJIŽNI SEJEM

 v dveh delih;

 knjižnica, učenci in učitelji so darovali knjige;

 učenci so knjige prodajali po simbolični ceni ob šolskih proslavah;

 izkupiček je bil namenjen nakupu novih knjig.



NOČ BRANJA

 predstavitev najljubših knjig,

 seznam najljubših knjig,

 literarno – glasbena, likovna in gledališka delavnica,

 iskanje skritega zaklada,

 ogled slovenskega filma Vesna,

 samoevalvacija dela in razstava fotografij.



NAŠA MALA KNJIŽNICA

 sodelovanje v projektu Naša mala knjižnica (KUD Sodobnost 
International),

 izdelava literarne junakinje,

 dramatizacija odlomkov prebranih del,

 priprava razstave v Mariborski knjižnici,

 pogovor s pisateljico Janjo Vidmar.



SOBOTNA ŠOLA

 v literarnih delavnicah so učenci spoznavali knjižne junake in po 
branju poustvarjali.

 Čarovniški dan 

 Detektivska delavnica

 Mačja veselica 



Načrti za letošnje šolsko leto:
 Izvajanje naštetih dejavnosti tudi v letošnjem šolskem letu.

 Nova knjižnica:
 izvedba učnih ur v knjižnici, 
 ure KIZ–a, 
 približati knjižnico učencem za preživljanje prostega časa v šoli 

(knjige, revije, računalniki, sprostitveni kotiček …). 



Z dejavnostmi v knjižnici želimo:

 dvigniti bralno zavest;

 razvijati besedišče;

 razvijati razumevanje prebranega;

 zagotavljati enake izobraževalne zmožnosti za vse učence (dostop 
do gradiva);

 razvijati sporazumevalne zmožnosti. 



DIDAKTIČNI PRISTOPI K UČINKOVITEJŠEMU BRANJU Z  
RAZUMEVANJEM V 1. VIO

NAMEN: Kaj želim pri pouku doseči?

 Osmišljati branje.
 Povečati interes za branje z izbiro zanimive teme.
 Navajati učence na sodelovalno učenje.
(Učno uspešnejši učenci v svoji skupini spodbujajo in pomagajo šibkejšim.)

 Uvajati učence v učenje začetnih preprostih bralnih strategij pri pouku.
 Uvajati učence v delo z različnimi vrstami besedil.
 Skrbeti za notranjo diferenciacijo (visoka raven pričakovanj boljših bralcev)



Učenje začetnih preprostih bralnih strategij:

 VŽN
 strategija za postavljanje vprašanj s pomočjo vprašalnic KDO, KAJ, KJE, 

KAM, KDAJ, KAKO, ZAKAJ 
 grafični prikazi - Vennov diagrami, miselni vzorci
 odgovarjanje na vprašanja na različnih ravneh razumevanja 
 iskanje ključnih besed z označevanjem v besedilu
 elementi PV3P ( napovedovanje vsebine, povzemanje, analiza besedišča) 



VPRAŠANJA NA RAZLIČNIH RAVNEH RAZUMEVANJA: 

1. Napiši ime prvega stripa?
2. Kdo je najbolj znan avtor stripov?
3. Kaj je strip?
4. Kako je prikazana zgodba?
5. Kaj je napisano v oblačkih?
6. Kdaj je oblaček drugačen?
7. Kaj je značilno za besedila v pravokotnih okvirčkih?
8. Kdaj uporablja avtor večje in debelejše črke?
9. Katere znake bi si še ti izmislil in uporabil v stripu?
10. Zakaj so stripi priljubljeni? Utemelji svoj odgovor.
11. Izberi eno stran stripa in na njej poišči čim več značilnosti stripa ter jih 

označi.
12. V skupini izdelajte strip, v katerem boste prikazali vsebino odlomka iz 

berila Zvezdica Zaspanka. 



UPORABA BRALNO UČNIH STRATEGIJ PRI 
NARAVOSLOVJU V 2. VIO

Razred: 5. razred 
Predmet:  Naravoslovje in tehnika 
Tema: KROŽENJE VODE V NARAVI
Metode dela: 
 sodelovalno  učenje v skupinah, 
 uporaba bralno učnih strategij,
 uporaba tarče kot pripomočka za ponavljanje. 



TARČA kot 
pripomoček 

za 
ponavljanje

(     P. Ginnis: 
UČITELJ - SAM 
SVOJ 
MOJSTER, 
Rokus 2004,
str. 79)



UPORABA  VŽN 
STRATEGIJE

1. korak: KAJ ŽE 
VEMO ?

2. korak: KAJ ŠE 
ŽELIMO 
IZVEDETI?

3. korak: KAJ 
SMO SE 
NAUČILI?



RAZVIJANJE SOCIALNO KONSTRUKTIVISTIČNEGA 
MODELA POUKA
Naše delo teži k SKUPNEMU DELU  učencev in učiteljev:

 UČITELJ pripravi nekaj navodil/napotkov, učenci aktivnost izvajajo; učitelj 
se umakne v ozadje, vendar je učencem na razpolago, če pomoč 
potrebujejo.

 UČENEC mora razumeti in doseči miselni premik v svoji glavi na višjo 
stopnjo razumevanja in mišljenja od obstoječega (’cono proksimalnega 
razvoja’ – Vigotski). Za to potrebuje znatno mero priložnosti in kontrole; 
učitelj je zato podpora v poučevanju in spodbujevalec razmišljanja.

 Na koncu se vse pokontrolira. UČITELJ in UČENCI razpravljajo in 
pregledujejo dosežke. Kako si do tega prišel? Kako lahko povežeš?...

(F. Nolimal: Didaktične strategije in aktivni pouk, 2012)



KAKO NAJ ŠOLA SPODBUJA BRANJE KOT SREDSTVO 
UČENJA IN S TEM ŽELJO PO ZNANJU, KI OMOGOČA, DA 
OSTANE ČLOVEK RADOVEDEN VSE ŽIVLJENJE?

Publikacije za vsako triado posebej (“Drobtinice za priklic”), namenjene 
učiteljem za načrtovanje dela v razredu in s poudarkom na:

- pomenu branja z razumevanjem,

- predstavitvi najbolj učinkovitih in najpogosteje –
uporabljenih BUS v pedagoški praksi,

- predstavitvi nekaterih strategij za izboljšanje branja za 
fante,

- bralnih strategijah in tehnikah za učence ponavljalce in 
tiste z učnimi težavami.



Razredne diskusije, skupinsko delo, sodelovalno učenje so 
PRILOŽNOST za samoizražanje učencev.

Bralno učne strategije OMOGOČAJO celovito in učinkovito 
interpretacijo sporočil.



Spoznanja:

 Zvišajmo svoja pričakovanja in zahteve pri pouku.
 Bodimo kritični prijatelji. Več vključevanja (“preigravanja”) različnih BUS  z 

namenom  naučiti učence  njihove samostojne uporabe.
 Na začetku ure napovejmo cilj, na koncu naj bo kratka evalvacija z učenci 

(smo dosegli cilj, kako so zadovoljni z delom, kako so delali, kaj je bilo 
težko, kaj jih je navdušilo …). 

 Učitelj govori manj, gradi na predznanju.
 Dobrodošlo je, če se učenci v skupinah učijo drug od drugega.
 Opazi se, če so učenci vajeni načina dela, da strategijo že poznajo; delo je 

hitrejše in lažje za vse.
 Bralne strategije zahtevajo več časa, zato je prav, da učencem to povemo; 

nujno izkoristiti blok ure.
 Še naprej spodbujati zanimanje pri učencih in učiteljih za aktivno delo v 

razredu z različnimi bralnimi plakati. 



KAKO POSTAVLJATI VPRAŠANJA?

Učence usmerjamo 
z glagoli in 
s pomočjo hiške. 

Bloomova taksonomija

RAZUMETI
sestaviti pomen iz govornega, 

pisnega ali grafičnega sporočila tako,
da ga interpretira, podpre s primeri,

razvrsti, obnovi, iz njega sklepa, 
primerja in razloži

ANALIZIRATI
-sposobnost videti dele in odnose,  
med njimi, v kakšnem odnosu so 

drug do drugega in do celote

VREDNOTITI
presojanje s pomočjo kriterijev in standardov 

in z uporabo kritičnega razmisleka

USTVARITI
sestaviti elemente v smiselno celoto, spremeniti 

elemente v novo strukturo ali obliko z 
generiranjem, načrtovanjem ali izdelovanjem

UPORABITI
-uporaba naučenega

v novih primerih

POMNITI
pridobiti, prepoznati in 

priklicati ustrezno 
znanje iz dolgoročnega spomina



Strategija za opis osebe:
uporabimo jo kot strategijo po branju,
učencu je v pomoč pri oblikovanju opisa z nekaterimi vprašanji, ki 
predstavljajo vodilo pri opisu in vsebujejo argumente za piščev opis.

O čem je razmišljala? 

Kaj je rekla? 

Kaj je naredila? Kaj je občutila? 

Kaj je slišala od drugih? 

Kaj je videla? 
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