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POVZETEK
V magistrskem delu na podlagi izbranega učbeniškega gradiva preverjam rabo
jezikovnih priročnikov pri pouku slovenščine v zadnjem triletju osnovne šole in se pri
tem osredotočam na zastopanost nalog v gradivu za jezikovni in književni pouk. V
teoretičnem delu se sprva ukvarjam z opredelitvijo jezikovne norme in normativistike
ter predstavitvijo temeljnih normativnih jezikovnih priročnikov. Sledi pregled ciljev v
učnem načrtu za slovenščino, ki so vezani na rabo jezikovnih priročnikov. Podani so
tudi izsledki raziskav, ki so bile opravljene na področju rabe slovarskih normativnih
priročnikov v šolah, in možnosti rabe jezikovnih priročnikov Razvezani jezik ter
Kratkoslovnica, ki sta namenjena osnovnošolcem in osnovnošolkam, ter portala Fran.
V empiričnem delu so iz izbranega učbeniškega gradiva izpisane in analizirane naloge,
ki se (ne)posredno navezujejo na rabo jezikovnih priročnikov. Ugotovljeno je, da se
tovrstne naloge pojavljajo tako v učbeniškem gradivu za jezikovni kot tudi književni
pouk. Več nalog, ki se na rabo jezikovnih priročnikov navezujejo neposredno, je pri
jezikovnem pouku, pri književnem pouku pa je več nalog takih, ki se na rabo
priročnikov navezujejo posredno. Največ nalog je vezanih na rabo Slovarja
slovenskega knjižnega jezika, drugi priročniki pa so zastopani v manjši meri.
Na podlagi ugotovljenega izpostavljam, da bi bilo treba v učbeniškem gradivu v večji
meri spodbujati tudi rabo portala Fran in posameznih jezikovnih priročnikov, na
primer Slovenskega pravopisa, Slovarja slovenskih frazemov, Velikega slovarja tujk
in terminoloških slovarjev.

Ključne besede: jezikovni priročniki, norma, normativistika, portal Fran, učni načrt,
učbeniško gradivo, slovenščina

ABSTRACT
In the master's thesis, based on the selected textbooks, I check the use of linguistic
manuals in Slovenian language classes in the last trillenium of elementary school and
specifically focus on the representation of textbook tasks for language and literary
classes. In the theoretical part, I firstly research the definition of the linguistic norm
and normativism and also mention the basic normative linguistic manuals. Following
is the overview of Slovenian language curriculum teaching objectives, which are
related to the use of linguistic manuals. Moreover, I mention researches and their
results, which have been conducted on the topic of the use of dictionary normative
manuals in schools. Lastly, I present options of ways of using two language manuals,
Razvezani jezik and Kratkoslovnica, which are intended for elementary pupils as well
as for the Fran portal in elementary school.
The empirical part consists of gathered and analyzed tasks, which are directly or
indirectly related to the use of linguistic manuals. It has been found that such tasks
appear in textbooks for language classes and also for literary lessons. Language classes
contain more tasks, which are directly related to the use of linguistic manuals than
literary classes, where the number of indirectly related tasks is higher. Most of the
tasks are related to the use of Slovar slovenskega knjižnega jezika, whereas other
manuals are presented in a lesser extent.
Based on the aforementioned results I conclude that also the use of the portal Fran and
individual language manuals, such as Slovenski pravopis, Slovar slovenskih frazemov,
Velik slovar tujk and other terminological dictionaries, should be promoted in a larger
manner in the textbook material.

Key words: language manuals, norm, normativism, Fran portal, curriculum, textbook
material, Slovenian class
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1 UVOD
1.1 OPREDELITEV PROBLEMATIKE
Strokovnjaki opozarjajo, da je raba jezikovnih priročnikov (slovarjev, slovnice,
pravopisa) med osnovno- in srednješolci pomembna, saj pripomore k razvoju in
dvigu jezikovne oz. sporazumevalne zmožnosti ter omogoča boljše razumevanje
vsebin. Dosedanje raziskave kažejo, da je raba jezikovnih priročnikov pri pouku
slovenščine sicer prisotna, vendar omejena na normativne priročnike, ki pa
načeloma niso prilagojeni šolski rabi, npr. SSKJ (prim. Rozman idr. 2015).
Natančnejše raziskave konkretnih nalog, vezanih na rabo jezikovnih priročnikov v
učbeniškem gradivu, še nimamo, zato se v magistrskem delu ukvarjam z nalogami
iz izbranega učbeniškega gradiva za jezikovni in književni pouk, ki se navezujejo
na rabo jezikovnih priročnikov. V magistrskem delu je preverjeno, v kolikšni meri
izbrano učbeniško gradivo za slovenščino v zadnjem triletju osnovne šole vsebuje
naloge, vezane na rabo jezikovnih priročnikov, in kakšne so te naloge.

1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Osnovni namen magistrskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri so v izbranem
učbeniškem gradivu za slovenščino za 7., 8. in 9. razred zastopane naloge,
(ne)posredno vezane na rabo jezikovnih priročnikov. Zanimalo me je tudi, na katere
priročnike se bodo naloge navezovale v največji oz. najmanjši meri.
Cilji magistrskega dela so v teoretičnem delu vezani na opredelitev jezikovne
norme in normativistike, prikaz temeljnih normativnih in drugih jezikovnih
priročnikov, izpis učnih ciljev iz učnega načrta za slovenščino. Želela sem tudi
opozoriti na ugotovitve dosedanjih raziskav, vezanih na obravnavano problematiko,
ter opredelili možnosti rabe sodobnih jezikovnih priročnikov.
Temeljni cilj je na podlagi natančnega pregleda in izpisovanja iz izbranega
učbeniškega gradiva za tretje triletje OŠ ugotoviti, katere naloge, vezane na rabo
jezikovnih priročnikov, se pojavljajo v osnovnošolskih učbenikih in berilih. Na

1

osnovi svojih ugotovitev sem v sklepu oblikovala tudi priporočila, vezana na rabo
jezikovnih priročnikov v zadnjem triletju OŠ.

1.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
V magistrskem delu sem izhajala iz naslednjih raziskovalnih hipotez:
Hipoteza 1: Naloge, vezane na rabo jezikovnih priročnikov, se pojavljajo v
učbeniškem gradivu za jezikovni in književni pouk. Več tovrstnih nalog je v
učbenikih za jezikovni pouk.
Hipoteza 2: V izbranem učbeniškem gradivu je raba jezikovnih priročnikov v večji
meri izražena posredno, v manjši pa neposredno.
Hipoteza 3: Največ nalog je vezanih na iskanje pomena besed v Slovarju
slovenskega knjižnega jezika.
Hipoteza 4: V izbranem učbeniškem gradivu se že omenja raba portala Fran.

1.4 RAZISKOVALNE METODE
V magistrskem delu so bile uporabljene naslednje raziskovalne metode:
− deskriptivna metoda: s pomočjo strokovne literature so bila povzeta
spoznanja, stališča in sklepi različnih avtorjev;
− metoda klasifikacije: s to metodo so bili razvrščeni različni tipi nalog;
− primerjalna metoda: s to metodo je bila narejena primerjava rezultatov
glede na razred (7., 8., 9.) in založbo (učbeniško gradivo založbe Mladinska
knjiga in Rokus Klett);
− metoda analize: narejena je bila analiza nalog, vezanih na rabo jezikovnih
priročnikov;
− metoda sinteze: v sklepnem delu so predstavljene ugotovitve.
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2 JEZIKOVNI PRIROČNIKI IN JEZIKOVNA NORMA
2.1 JEZIKOVNI PRIROČNIKI
Ko ne znamo pravilno zapisati besed ali pa ne poznamo njihovega pomena, so nam
lahko v pomoč jezikovni priročniki. Delimo jih na dve skupini, in sicer na vsebinske
in abecedne. Vsebinski obravnavajo jezikovne pojave, ki so opisani s pravili in
opremljeni z zgledi. Mednje spadata Slovenska slovnica in Slovenski pravopis
(pravila). Med abecedne jezikovne priročnike spadajo splošni in posebni slovarji,
ki so lahko enojezični oziroma večjezični (prim. Jezikovni priročniki).
Enojezični slovarji so lahko splošni, sinonimni, terminološki, slovarji tujk itn.
Delimo jih glede na jezikovne pojave, ki so v izhodišču in središču njihovega
opisnega in normativnega prikaza. Slovarji so različni po elementih geselskega
članka ali po obsegu. Slovarje na dve vrsti deli tudi načelo urejenosti gesel, saj
poznamo slovarje, ki so abecedno urejeni, in slovarje, ki so urejeni po pojmih
(Logar Berginc 2009: 225).
V jezikovnih priročnikih so lahko podatki podani na dva različna načina. Pri prvem
načinu so lastnosti skupin besed opisane v besedilu, to pa je lahko razčlenjeno na
vsebinska poglavja. Pri drugem načinu pa so zbrane besede abecedno razvrščene
(Križaj Ortar, Bešter idr. 2003: 87).
O normativnih jezikovnih priročnikih je pisal tudi Boris Urbančič (1987). Po
njegovem mnenju morajo biti karseda zvesti kodifikaciji norme, ki pa izhaja iz
skupnega jezikovnega čuta. Avtor zagovarja, da morajo normativni jezikovni
priročniki upoštevati tudi jezikovne procese, ki še niso popolnoma zaključeni.
Avtor navaja dve pomembni nalogi, ki ju imajo normativni jezikovni priročniki.
Prva naloga je, da vplivajo na utrjevanje norme. To daje velik pomen enotnosti in
ustaljenosti knjižnega jezika v praksi. Druga naloga normativnih priročnikov pa je,
da pospešujejo zaključevanje jezikovnih procesov (Urbančič 1987: 32).
Temeljni normativni jezikovni priročniki v slovenskem jeziku so: Slovar
slovenskega knjižnega jezika, Slovenska slovnica in Slovenski pravopis
(Dobrovoljc, Jakop 2012: 19−20). Drugi, prav tako pomembni normativni jezikovni
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priročniki pa so še Slovenski etimološki slovar, Slovar tujk, Slovar slovenskih
frazemov ter različni terminološki slovarji (prim. Jezikovni priročniki). Vsi
omenjeni priročniki imajo v družbi veljavo vplivnejših in pomembnejših
jezikoslovnih del (Dobrovoljc, Bizjak Končar 2013: 111).
M. Stabej slovarje dojema kot samostojna metajezikovna dela, ki imajo tri glavne
družbene vloge, in sicer simbolno, gradivno ter uporabno. Simbolna vloga
utemeljuje, da so slovarji inventar besedišča nekega jezika, ki je namenjen
dokazovanju njegove samostojnosti, bogastva, vrednosti, enakopravnosti in
zrelosti. Gradivna vloga slovarje uvršča med zbirko podatkov o besedišču nekega
jezika, ta pa je namenjena za jezikoslovno raziskovanje in delovanje. Uporabna
vloga pa slovarje uvršča med priročnike, ki vsebujejo metajezikovne informacije o
besedišču. Ti so namenjeni rabi med govorci in govorkami (Stabej 2009: 118−119).

2.2 JEZIKOVNA NORMA
Izraz norma je vezan na različna področja našega življenja. V Slovarju slovenskega
knjižnega jezika² je v prvem pomenu opredeljen kot: »kar določa, kakšno sme, mora
biti kako ravnanje, vedenje, mišljenje, pravilo, predpis«. V Velikem slovarju tujk pa
je izraz pojasnjen kot: »pravilo, vodilo (etično, estetsko, pravno ipd.) načelo,
predpis« (Veliki slovar tujk 2002: 796). V drugem pomenu SSKJ² pa je izraz vezan
tudi na jezikovno normo oz. normo knjižnega jezika. Pri tej gre za »jezikovna
sredstva, možnosti, ki se smejo morajo uporabljati v določenem knjižnem jeziku«
(SSKJ² 2014: 972−973).
Sodobno pojmovanje norme sega v 70. leta prejšnjega stoletja. Takrat se je začelo
govoriti o normah posameznih zvrsti in normah jezikovnih ravnin. Jezikoslovje je
sprejelo tudi norme nestandardnega jezika. Pozornost se je začela posvečati
spremembam, ki so nastajale pri pojmovanju norme. Te je bilo mogoče najti v
sočasnih terminoloških definicijah (Dobrovoljc, Jakop 2012: 16). V Enciklopediji
slovenskega jezika je definicija norme prav tako že vezana na jezik in je blizu
sodobni. Norma je tam opredeljena kot »to, kar je na splošno normalno v določeni
jezikovni zvrsti, zlasti v knjižni. Vzpostavi se s tem, da tvorci besedil dalj časa
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uveljavljajo določene lastnosti glasovja, oblik, besed, besednih zvez ipd. in da
naslovniki to tudi v glavnem sprejemajo. Besedilno vsebovana norma se lahko
uzavesti v priročnikih (pravorečju, pravopisu, slovnici, slovarju, besediloslovju), s
čimer je jezik tudi zunanje normiran (predpisan, kodificiran). Nekatera jezikovna
dejstva imajo lahko dvojnično normo in med takima dvojnicama se večinoma vrši
tihi boj za prevlado, s čimer se norma spreminja, torej ni nikoli čisto statična,
temveč v svoji ustaljenosti (stabilnosti) prožna. Slepo sklicevanje na enkrat zajeto
normo je torej nazadnjaško, saj jeziku preprečuje nujno potreben razvoj«
(Toporišič 1992: 147). Iz definicije Jožeta Toporišiča je možno razbrati sodobno
pojmovanje jezikovne norme, in sicer je »norma kolektivna navada oziroma
kolektivno soglasje glede rabe jezikovnih sredstev, ki jih v sočasni družbi
uporabljamo kot naraven rezultat interakcije različnih družbenih, kulturnih,
kognitivnih in bioloških dejavnikov« (Dobrovoljc 2014). Poudariti je treba, da se
kodifikacija uzakonja prek temeljnih jezikovnih priročnikov, in sicer v slovnici,
pravopisu in slovarju (Toporišič 2004: 833). Jezik se s tem zunanje normira oz.
predpiše (Toporišič 1992: 147).
O jezikovni normi sta ob koncu 20. stoletja veliko razmišljala Boris Urbančič in
Dubravko Škiljan.
Boris Urbančič v delu O jezikovni kulturi (1987) navaja, da jezikovna norma nikoli
ni delo enega samega človeka, ampak je zmeraj postavljena v samem jeziku. To se
zgodi v skupnem jezikovnem čutu velikega kroga ljudi, ki so jezikovno izobraženi.
Jezikovno normo izražajo zvesto kultivirana knjižna praksa in jezikovni priročniki
(Urbančič 1987: 28).
Tudi Dubravko Škiljan v delu Javni jezik: k lingvistiki javne komunikacije (1999)
poudarja, da je za jezik značilna norma. Ta trditev po njegovem mnenju izhaja iz
nadindividualnega, kolektivnega ali socialnega vidika jezika. V nadaljevanju meni,
da če je z jezikom možno vzpostaviti komunikacijsko ali simbolno zvezo med člani
določene jezikovne skupnosti in če je z njim mogoče prenesti informacije od enega
udeleženca komunikacijskega dejanja do drugega, se sklepa, da imajo člani
jezikovne skupnosti in udeleženci komunikacijskih dejanj neko skupno znanje o
tem, katere so tiste jezikovne enote, ki obstajajo. Znanje imajo tudi o tem, kako se
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te jezikovne enote zlagajo v nize enot in katere njihove rabe so glede na to znanje
pravilne in napačne. Škiljan torej normo opredeljuje kot sklop pravil o jezikovnih
enotah in njihovi rabi, ki je določena s sistemom (Škiljan 1999: 165−166).
Urbančič navaja, da je jezikoslovčeva naloga, da normo ugotavlja. Jezikoslovec se
pri ugotavljanju norme navezuje na jezikovno prakso, ki je splošno veljavna in na
prakso ljudi, ki so si v daljšem obdobju pri aktivnem in pasivnem stiku s knjižnim
jezikom uspeli pridobiti jezikovno znanje, pri tem pa so si izostrili t. i. jezikovni
čut. Jezik ne miruje, zato delo jezikoslovca še ne more biti končano. Živost jezika
se kaže znotraj manifestacij življenja, kot so na primer začenjajoči se procesi,
odmiranje raznih funkcij, pomenski premiki itd. (Urbančič 1987: 29).

2.3 NORMATIVISTIKA
Jezikoslovno vedo, ki se ukvarja z ugotavljanjem zakonitosti v knjižnem oz.
standardnem jeziku, imenujemo normativistika. Ugotavlja tudi vplive družbe na
jezikovno evolucijo, med drugim pa se ukvarja tudi z vprašanji, ki se navezujejo na
družbeno vlogo jezika. Normativistika predstavlja pomemben del sinhronega
jezikoslovja, njen prvotni namen pa je normiranje (Dobrovoljc, Jakop 2012:
14−15).
V slovenističnem jezikoslovju se je o njej začelo govoriti v zadnjem desetletju, in
sicer ob razpravah, ki so se navezovale na jezikovno normo in priročnike
standardnega jezika. V nekaterih jezikoslovnih razpravah je normativistika
uvrščena med tiste panoge, ki segajo na t. i. tradicionalna jezikovnopriročniška
področja (Dobrovoljc, Jakop 2012: 14).
V preteklih obdobjih je bila normativistika definirana kot del predpisnega
jezikoslovja, in sicer kot panoga, ki standardizira na tak način, da predpisuje
(Dobrovoljc, Jakop 2012: 14).
Normiranje je proces, ki ga lahko opredelimo kot »ciklično dejavnost, ki poteka v
štirih etapah« (Dobrovoljc, Jakop 2012: 15):
(1)

ugotavljanje jezikovne rabe,
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(2)

ovrednotenje rabe glede na opisano normo,

(3)

zapis norme oziroma ustvarjanje predpisa,

(4)

preverba uveljavitve predpisa v rabi (Dobrovoljc, Jakop 2012: 15).

Normativistika ima pomembno vlogo. Ukvarja se s spremljanjem odklonov
jezikovnega opisa od uzakonjene norme pri govorcih tega jezika, nato pa vse to
ovrednoti v razmerju do sistema. Njena naloga je tudi, da normo opiše v
normativnih jezikovnih priročnikih (Dobrovoljc, Jakop 2012: 15).

2.4 TEMELJNI NORMATIVNI JEZIKOVNI PRIROČNIKI
Med temeljne normativne jezikovne priročnike prištevamo Slovar slovenskega
knjižnega jezika (SSKJ), Slovensko slovnico Jožeta Toporišiča in Slovenski
pravopis.
2.4.1 Slovar slovenskega knjižnega jezika
Slovar slovenskega knjižnega jezika se zaradi svojega obsega, vsebine in zamisli
prišteva med najpomembnejši slovar na Slovenskem (Müller 2009: 17). Je delo
uredniškega kolektiva Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU (SSKJ² 2014: 24).
Sprva je izhajal v petih knjigah med letoma 1970 in 1990; v prvi knjigi iz leta 1970
so bile zbrane iztočnice od A do H, v drugi iz leta 1975 od I do Na, v tretji iz leta
1979 od Ne do Pren, v četrti iz leta 1985 od Preo do Š in v peti knjigi iz leta 1991
od T do Ž. Tej knjigi so bili dodani še Dodatki. Leta 1994 je slovar izšel v eni knjigi.
Ponatisnili so ga dvakrat, najprej leta 1995 in nato še 2008, ko je izšel v 15 knjigah
(SSKJ² 2014: 7−21). Leta 1997 je slovar izšel na disketah, leta 1998 in 2000 pa je
izšel tudi na zgoščenki. SSKJ je doživel tudi spletne izdaje, in sicer najprej leta 2000
na spletni strani http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html, nato 2010 na spletni strani
www.termania.net, od leta 2014 pa je dostopen na portalu Fran (SSKJ² 2014: 24).
Leta 2013 je v knjižni izdaji izšel Slovar novejšega besedja, leto zatem pa še v
spletni izdaji. Slovar je služil kot dopolnitev SSKJ, saj vsebuje 6399 novejših besed,
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ki so se v slovenskem jeziku pojavile po osamosvojitvi leta 1991. Vsebuje tudi
novejše pomene besed (prim. Portal Fran).
Leta 2014 je izšel Slovar slovenskega knjižnega jezika² (druga, dopolnjena in
deloma prenovljena izdaja) v dveh knjigah. V prvi knjigi je zbrano besedje A−Pa,
v drugi pa Pe−Ž (SSKJ² 2014: 2). Slovar je izdal Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU. Založila ga je Cankarjeva založba (SSKJ² 2014: 3). SSKJ²
je sestavljal uredniški kolektiv v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezika
Frana Ramovša ZRC SAZU. Dostopen je na spletu, in sicer na portalu Fran in na
spletni strani www.sskj2.si (SSKJ² 2014: 24).
Leta 2016 so v spletni obliki izšli prvi slovarski sestavki tretje izdaje Slovarja
slovenskega knjižnega jezika. Gre za t. i. eSSKJ, rastoči slovar od leta 2016. Vsebuje
nov celovit opis besedja slovenskega knjižnega jezika od druge polovice 20. stoletja
pa vse do danes (prim. Portal Fran). Pri tretji izdaji SSKJ ne gre za posodobljeno
različico SSKJ², ampak gre za izdelavo popolnoma novega slovarja. Slovar vsebuje
podatke o geslih (pomen, slovnični podatki, besedilno okolje). Tem podatkom so
dodane še stalne besedne zveze, frazeologija, izgovor, pregibanje besed, kar je
novost, jakostni in tonemski naglas ter etimologija besed. Tretja izdaja slovarja je
prilagojena tudi slepim in slabovidnim, saj so slovar dopolnili z zvočnimi posnetki.
Pri nekaterih besedah so na voljo tudi video posnetki s prevodi v znakovni jezik.
Novost je tudi ta, da slovar vsebuje vmesnik eBralec, ki služi strojnemu generiranju
govora in branju besedila (SSKJ³).
Glavni uredniški odbor prve izdaje je sestavljala številčna množica strokovnjakov.
Med njimi so bili Anton Bajec, Janko Jurančič, Mile Klobčič, Lino Legiša, Stane
Suhadolnik, France Tomšič, Bojan Čop, Jakob Rigler, Ivanka Černelič, Milena
Hajnšek-Holz, Franc Jakopin, Zvonka Leder-Mancini, Tine Logar, Jakob Müller,
Marjeta Humar in Ivanka Šircelj-Žnidaršič (SSKJ² 2014: 9).
Slovar slovenskega knjižnega jezika² po klasifikaciji velja za enojezični slovar
srednjega obsega. Vanj je uvrščenih 111.850 besed v 97.669 iztočnicah, 14.181
podiztočnicah ter 157.978 pomenih in podpomenih (SSKJ² 2014: 25). V njem
najdemo besede in besedne zveze, poleg tega pa je prikazana tudi raba slovenskega
jezika. Ta se v največji meri kaže v zapisanih besedilih, in sicer v obdobju od druge
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polovice 19. stoletja pa vse do leta 2013 (SSKJ² 2014: 25). Ker je v slovarju
slovenščina široko predstavljena in ker so v njem objektivno predstavljene množice
variant in posebnosti, je slovar »informativno-normativen« (SSKJ² 2014: 26).
V SSKJ dobimo različne podatke o besedah. Izvemo zapis besede in njen izgovor,
naglas, podatke o pregibanju in o pomenih, ki jih ima (SSKJ² 2014: 25).
Slovar je zgrajen iz naslovnih besed slovarskih sestavkov, t. i. iztočnic. Iztočnice
so prikazane v sestavkih. Ti so razvrščeni po abecedi iztočnic. Nekatere besede so
v slovarskem sestavku dodane na koncu kot podiztočnice. Slovarski sestavek je
sestavljen iz glave z zaglavjem in z razlago, ki vsebuje še ponazarjalno gradivo. Na
nekaterih mestih ga lahko dopolnjujejo gnezda in podiztočnice (SSKJ² 2014:
28−29).

2.4.2 Slovenski pravopis (2001)
Slovenski pravopis je v tiskani izdaji prvič izšel leta 2001. V broširani izdaji je leta
2003 najprej izšel ponovno, nato pa je bila na voljo tudi elektronska različica na
zgoščenki. Na spletu je bil prvič objavljen leta 2010 v okviru spletišča Elektronske
in besedilne zbirke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Od leta
2014 pa je na voljo tudi na portalu Fran. V vseh izdajah so bile odpravljene tehnične
in vsebinske napake (prim. Slovenski pravopis). Glavni urednik pri sestavljanju
pravopisa je bil Jože Toporišič. Drugi sodelavci so še bili Franc Jakopin, Janko
Moder, Janez Dular, Stane Suhadolnik, Janez Menart, Breda Pogorelec, Kajetan
Gantar, Martin Ahlin, Milena Hajnšek-Holz. Izdajatelj je bil Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (prim. Slovenski pravopis). Slovenski pravopis se
uvršča med splošne jezikovne priročnike (prim. Jezikovni priročniki). Njegova
zgradba je sestavljena iz dveh delov: iz teoretičnega – pravil in iz slovarskega
(Pravopis). Slovarski del podaja podatke o zapisu in naglasu zbranega besedja,
poleg tega pa še sporoča, kako se oblikoslovno in besedotvorno pregibajo občna in
lastna imena. V slovarskem delu temeljijo leksikalne in stilistične informacije na
Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Pravopis).
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Nastanek Slovenskega pravopisa 2001 predstavita Helena Dobrovoljc in Nataša
Jakop v delu Sodobni pravopisni priročnik med normo in pravopisom (2012). Sega
v sredino 20. stoletja. Želja za novi slovenski pravopis se je začela zaradi predlogov
alternativnih rešitev Jožeta Toporišiča, ki so se nanašale na kritike Slovenskega
pravopisa 1962. Jože Toporišič in Jakob Rigler sta v letih od 1977 do 1988 v
Slavistični reviji predstavljala nova pravopisna načela. To je pripomoglo k
nadaljnjemu razmišljanju za novi pravopis. Slovenska akademija znanosti in
umetnosti je leta 1981 v javno razpravo poslala Načrt pravil za novi slovenski
pravopis. Ker je bilo družbeno ozračje v tistem obdobju precej nenaklonjeno
novemu pravopisu, se je končna izdaja pravopisnih pravil zamaknila vse do leta
1990. V tem letu so na Inštitutu za slovenski jezik končali Slovar slovenskega
knjižnega jezika in začeli s pripravljanjem pravopisnega slovarja (Dobrovoljc,
Jakop 2012: 20).
Leta 2016 je na spletu izšel tudi ePravopis: Slovenski pravopis 2016. Dostopen je
na portalu Fran in gre za rastoči slovar od leta 2014. Nastajati je začel pod imenom
Slovar pravopisnih težav. Njegov nastanek se povezuje z ugotovitvijo, da bi bilo
dobro imeti priročnik, ki bi bil specializiran za pravopisna oz. normativna
vprašanja, pri tem pa bi bilo treba tudi prenoviti in dopolniti pravopisna pravila.
Glavne urednice so Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar, Tina Lengar
Verovnik in Urška Ošlak Vranjek (prim. ePravopis).

2.4.3 Slovenska slovnica
Avtor Slovenske slovnice je Jože Toporišič. Prvič je izšla leta 1976, nato pa je bila
trikrat ponovno natisnjena. Leta 1984 je izšla druga dopolnjena izdaja. Leta 1991
je slovnica doživela tretjo izdajo, pri tem pa je šlo le za ponatis druge izdaje. Četrta,
prenovljena in razširjena izdaja pa je izšla leta 2000. Ponatisnili so jo leta 2004
(Marušič, Žaucer 2015).
Pri drugi izdaji je bila slovnica na nekaterih mestih rahlo prenovljena, avtor je dodal
tudi dve novi poglavji. V prvem poglavju je dodal hiter pregled orisa sporočanja, v
drugem pa je prikazal razvoj slovenskega jezika (Toporišič 2004: 6).
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Pred četrto izdajo slovnice se je avtor zavedal dejstva, da je od prve izdaje minilo
že dolgo obdobje, zato jo je pred ponovno izdajo pregledal, izpopolnil, prenovil in
razširil. Pred izdajo se je posvetil tudi dopolnitvi in prenovitvi bibliografije
(Toporišič 2004: 7).
Slovnica predstavlja »celovito slovensko slovnico« in je obenem tudi »standardni
referenčni priročnik za večino slovenskega znanstvenega in strokovnega
jezikoslovja« (Marušič, Žaucer 2015). Znanstvene in strokovne razprave iz
slovenskega jezika se v veliki meri sklicujejo prav nanjo. Pomemben vir pa slovnica
predstavlja tudi avtorjem številnih strokovnih kot tudi poljudnih jezikovnih
priročnikov, prav tako pa se nanjo navezujejo sestavljavci učbenikov za šolsko rabo
(Marušič, Žaucer 2015).
Slovenska slovnica velja za splošno slovnico sodobnega slovenskega knjižnega
jezika. V njej so zastopane vse jezikovne ravnine: glasoslovje, besedotvorje,
besedoslovje, skladnja in oblikoslovje. Čeprav trditve v slovnici niso utemeljene
oziroma potrjene z viri, ki bi bili referenčni, se slovnica kljub temu velikokrat šteje
med znanstvena dela (Marušič, Žaucer 2015).
Avtor je v svoje delo vključil kar nekaj novosti, ki so se najbolj opazile pri izrazju.
Pri pisanju se je Toporišič sicer zgledoval po predhodnih slovničarjih, vendar se v
slovnici pojavijo tudi področja, ki predhodno še niso bila obdelana. Prav zaradi
novih obdelanih področij, se je začelo pojavljati novo izrazje. Opazno sta
dopolnjeni glasoslovno in besedotvorno področje. Avtor pa je v delo vključil tudi
novo področje, in sicer področje, ki obravnava sporočanje oziroma besediloslovje
(Marušič, Žaucer 2015).
Slovenska slovnica je v največji meri predvidena govorcem slovenskega jezika
(Marušič, Žaucer 2015). Četrta, prenovljena in razširjena izdaja ima devet obsežnih
poglavij, in sicer:
− Zvrstnost slovenskega jezika,
− Glasoslovje,
− Besedoslovje,
− Besedotvorje,
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− Oblikoslovje,
− Skladnja,
− Sporočanje,
− Slovenski jezik v času,
− Sodobna vprašanja knjižnega jezika in jezikoslovja (Toporišič 2004: 9−10).

2.5 DRUGI JEZIKOVNI PRIROČNIKI
Poleg temeljnih normativnih jezikovnih priročnikov je treba omeniti še druge
normativne priročnike. Ti so Slovenski etimološki slovar, Veliki slovar tujk, Slovar
slovenskih frazemov in številne terminološke slovarje, ki so izšli v okviru Sekcije
za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Ob slovarjih so na voljo tudi številne krajše slovnice in pravopisni priročniki, na
spletu pa je dostopen tudi portal Fran.
V nadaljevanju so na kratko predstavljeni zgolj izbrani slovarji, slovnice,
pravopisni priročnik ter portal Fran.

2.5.1 Slovarji
2.5.1.2 Slovenski etimološki slovar
Avtor Slovenskega etimološkega slovarja je Marko Snoj. Slovar je prvič izšel leta
1997, drugič 2003 (ponatisnili so ga leta 2009), tretja – spletna izdaja, dostopna na
portalu Fran je izšla leta 2015, tiskana pa leto kasneje. Spletna izdaja se od tiskane
razlikuje po tem, da vsebuje redakcijske popravke in izboljšave. Izdal ga je Inštitut
za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (prim. Portal Fran).
Z etimološkega stališča slovar vsebuje in obravnava osrednje besedje sodobnega
slovenskega knjižnega jezika. Vsebuje tudi nekatere tujke, vendar samo v primeru,
če te niso preveč ozko strokovne. Slovar vsebuje tudi besedne družine, za katere se
predpostavlja, da so najbolj razširjene in splošno poznane. Slovarjev glavni namen
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je na nazoren in preprost način prikazati izvor, poleg pa še prvotni namen besed
sodobnega slovenskega knjižnega jezika. Namenjen je vsem, ki jih zanima, od kod
so besede prišle v slovenski jezik in tudi, kaj so prvotno pomenile (Snoj 2016: 6).
Razlage v slovarju so poljudnoznanstvene, saj jih spremlja minimalna
argumentacija in dokumentacija (Snoj 2016: 2).
Slovar je poljudnoznanstveni, zato se od znanstvenega etimološkega slovarja loči v
treh konceptualnih elementih (Snoj 2016: 6). Pri prvem konceptu je avtor navedel,
da slovar obravnava le besede sodobnega knjižnega jezika. Narečne, zastarele in
pogovorne besede je vključeval le izjemoma, in sicer v primeru, če je bila njihova
razlaga potrebna za osvetlitev drugih besed. Drugi koncept utemeljuje s tem, da
slovar obravnava etimološke razlage nekaterih tujk, neologizmov in mladih
izposojenk. Pri tretjem konceptu pa navaja, da je citirana dostopnejša literatura, ki
je tudi izvirna (Snoj 2016: 6). Slovar ima znanstvene ambicije le na nekaterih
mestih. Gre za primere, za katere v dosedanji etimološki literaturi ni bilo možno
najti zadovoljivih razlag in pri katerih so se našle ustreznejše (Snoj 2016: 3).

2.5.1.3 Veliki slovar tujk
Veliki slovar tujk je izšel leta 2002 pri Cankarjevi založbi. Obsega okrog 45.000
gesel, s podgesli okrog 80.000 (Veliki slovar tujk 2002: 8). Urednik redaktor je bil
Miloš Tavzes (Veliki slovar tujk 2002: 2).
V slovar so vključene tujke in v veliki meri izposojenke iz tujih jezikov. Vanj so
bile uvrščene izposojenke, ki so ostale v slovenskem knjižnem jeziku kot strokovni
termini. Poleg teh so vključene tudi nekatere iz tujk ali izposojenk izpeljane
slovenske besede ali slovenske zloženke (Veliki slovar tujk 2002: 12).
V slovarju osnovno besedišče predstavlja prečiščeno besedišče Slovarja tujk
Franceta Verbinca, Leksikona Sova in vseh leksikonov, ki so izšli pri Cankarjevi
založbi. Vso omenjeno besedišče je bilo dopolnjeno in pregledano s tujejezičnimi
slovarji tujk in terminološkimi slovarji. Besedišče je bilo tudi razširjeno z izrazi, ki
jih je mogoče najti v novejših slovenskih slovarjih, enciklopedijah in leksikonih
(Veliki slovar tujk 2012: 12).
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Končno besedišče v slovarju vključuje besede in stalne besedne zveze, ki so
ustrezali dvema kriterijema. Prvi kriterij je bil ta, da se izraz pojavi vsaj v enem
slovenskem viru po izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (1980). Drugi
kriterij pa je narekoval, da mora biti izraz v primerjalnih slovenskih slovarjih
opredeljen kot tujka ali prevzeta beseda (Veliki slovar tujk 2002:12).
Vključene so tudi besede, ki so slovenskega izvora in so prešle v mednarodno
uporabo. Poleg teh pa so še v slovar uvrščene besede, ki so tujke, vendar jim v
strokovni literaturi ni mogoče najti izvora (Veliki slovar tujk 2002: 12).
V Velikem slovarju tujk je podan izvor besed in pomen, v katerem se beseda
pojavlja v slovenskem prostoru. Podano je tudi področje, na katerem se beseda
pojavlja (Veliki slovar tujk 2002: 8).
Geselsko gradivo v slovarju je črpano iz številnih različnih področij, na primer: iz
humanistike, medicine, biologije s sistematiko, mikrobiologije, genetike, ekologije,
geografije, geologije z mineralogijo in paleontologijo, medicine s farmakologijo in
biokemijo, elektronike z računalništvom in informatiko, filozofije in religije s
socialno in kulturno antropologijo, prava s posodobljenim ekonomsko-poslovnim
izrazjem, subkulture, spolnosti in športa (Veliki slovar tujk 2002: 9).
Posodobljeno je bilo ekonomsko, politično in vsakodnevno izrazje. Slovar je bil
med drugim tudi globaliziran, saj je v njem največ anglo-ameriškega izrazja (Veliki
slovar tujk 2002: 9).

2.5.1.4 Slovar slovenskih frazemov
Avtor Slovarja slovenskih frazemov je Janez Keber. Slovar je v tiskani obliki izšel
leta 2011, v elektronski pa leta 2015 in je dostopen na portalu Fran. Izdajatelj je bil
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (prim. Portal Fran).
Pri načrtovanju zasnove za slovar je avtor izhajal iz svojih izkušenj in spoznanj, ki
si jih je nabral pri raziskovanju slovenske frazeologije. Pri sestavljanju zasnove za
slovar je upošteval izkušnje nekaterih slovenskih in tujih raziskovalcev. Te izkušnje
izhajajo predvsem iz obdelav ocen frazeološkega gradiva v različnih slovenskih
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slovarjih in v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Napotke pri izdelavi je avtor
črpal iz kritik SSKJ in se v času nastajanja slovarja zgledoval po več tujih
frazeoloških slovarjih (Keber 2015: 8−12).
V slovarju so razloženi frazemi, ki se pojavljajo na vseh področjih življenja tako v
knjižnem jeziku kot tudi v vsakdanjem govoru. Frazemi so predstavljeni s
ponazoritvami in so razloženi s stilno, slovničnega, pomenskega ter izvornega
vidika (Keber 2015: 9).
Frazeološko gradivo je v slovarju razporejeno po abecednem in slovničnem
principu. To pomeni, da je vsak frazem naveden tolikokrat, koliko sestavin vsebuje
(Keber 2015: 9−10).

2.5.1.5 Terminološki slovarji
Terminologija je v SSKJ razložena kot »celota izrazov določene stroke, panoge«.
Izraz je opredeljen tudi kot »veda o strokovnih izrazih kakega jezika«
(Terminologija).
Besedje določene stroke je tako zbrano in pomensko razloženo v terminološkem
slovarju (Besedje).
V okviru Sekcije za terminološke slovarje znotraj Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU je do sedaj izšlo 13 terminoloških slovarjev, in sicer:
− Urbanistični terminološki slovar,
− Tolkalni terminološki slovar,
− Terminološki slovar uporabne umetnosti,
− Terminološki slovar avtomatike,
− Botanični terminološki slovar,
− Farmacevtski terminološki slovar,
− Gledališki terminološki slovar,
− Čebelarski terminološki slovar,
− Geološki terminološki slovar,
− Gemološki terminološki slovar,
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− Geografski terminološki slovar,
− Planinski terminološki slovar,
− Slovenski smučarski slovar (prim. Terminologišče).
Sekcija za terminološke slovarje si prizadeva za skrb na področju slovenske
terminologije različnih področij. Sestavljanje in načrtovanje terminološkega
slovarja predstavlja dolg in zapleten proces. Terminograf je pri nastajanju
terminološkega slovarja najpomembnejši člen, saj je njegovo delo usmerjeno v to,
da ga vodi od začetka do konca. Ves čas nastajanja slovarja tesno sodeluje s
strokovnjaki določenega področja. Na podlagi strokovnih besedil najprej nastane
geslovnik, njegova izdelava pa pomeni začetek sestavljanja terminološkega
slovarja. Zatem sledi redakcija, pri kateri se na celosten način oblikujejo slovarski
sestavki. Področni strokovnjaki so tisti, ki imajo pri sestavljanju terminološkega
slovarja eno od pomembnejših vlog, saj prispevajo definicije terminov iz njihovega
strokovnega področja in tudi njihove tujejezične ustreznike. Terminograf medtem
skrbi za ustreznost terminov in opozarja na nedoslednosti, ki se zgodijo pri
definicijah terminov. Strokovno sodelovanje med terminografom in področnimi
strokovnjaki se pred izidom slovarja še okrepi, saj skupaj sodelujejo pri natančnem
in doslednem pregledu slovarja. Delo je zaključeno, ko izide tiskana oziroma
elektronska izdaja slovarja. Tudi ko je slovar že izdan, se delo popolnoma ne konča,
saj se sproti beležijo posamezni popravki in dopolnila pri terminih, ki pa se kasneje
upoštevajo pri vseh nadaljnjih izdajah slovarja (prim. Terminologišče).

2.5.2 Slovnice
− Jože SKAZA: Slovenska slovnica (2010)
Slovnica pregledno in razumljivo pojasnjuje jezikovne zagate. Odgovarja na
vprašanja, kako bi uporabili določeno pravilo. Razdeljena je na glavna poglavja, ki
obravnavajo zvrstnost jezika, pravopisna pravila, tvorbo besed ter njihovo slušno
raven, tvorbo stavkov in združevanje teh v povedi, oblikoslovne lastnosti besed in
zgradbo besedil ter njihove značilnosti (Skaza 2010: 5).
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− Mateja GOMBOC: Mala slovnica slovenskega jezika. Priročnik za šolo
in vsakdanjo rabo (2009)
Priročnik je namenjen srednješolcem in drugim uporabnikom. Na urejen, pregleden
in strnjen način predstavi posamezna poglavja. Poglavja v priročniku so: Slovenski
jezik v času in prostoru, Jezikovni sestav, Sporazumevanje in besedilne vrste.
Slovnica je ilustrirana, v njej najdemo tudi številne preglednice.
− Kozma AHAČIČ: Slovnica na kvadrat (2017)
Slovnica na kvadrat je najnovejša slovnica, namenjena srednješolcem in tudi
drugim, ki jih zanima slovenski jezik. Priročnik je primeren za osnovnošolske
učitelje in učiteljice slovenščine in tujih jezikov ter za odrasle, ki se pri učenju tujih
jezikov ali v vsakdanjem življenju srečujejo z različnimi jezikoslovnimi pojmi
(Ahačič 2017: 2).
Slovnica na vsebinski in terminološki ravni sledi veljavnim učnim načrtom. Primeri
v njej so izbrani iz korpusov in iz sodobnih ter aktualnih leposlovnih del. V slovnici
je narejen pregled slovnične zgradbe slovenskega knjižnega jezika, razložena so
pravopisna pravila, vsebuje pa tudi tabele sklanjatev in spregatev. V slovnici je
seznam krajšav in jezikoslovnih izrazov (Ahačič 2017: 2−3). Priročnik je razdeljen
na štiri poglavja: Glas, Beseda, Stavek in Pravopis.

2.5.3 Pravopisni priročnik
− Jožef SKAZA: EPIS, pravopisni priročnik (2003)
Priročnik pregledno predstavlja slovnična pravila z zgledi. Priporoči, kaj je
primerneje napisati, ter razlaga pojme, ki so nujni za razumevanje pravil. V tabelah
prikazuje bistvo poglavij, in predlaga, kako pripraviti besedilo. V tabelah daje tudi
napotke za lekturo in korekturo. Priročnik prikazuje tudi citiranje in navajanje
literature po standardih. Prikazuje ustrezne členitve besedila, opozarja na
primernost rabe velikih in malih črk, ločil, ločevalnih znamenj, besed, deljenja
besed, pisanja skupaj oziroma narazen (Skaza 2003: 3).
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2.5.3 Portal Fran
Portal Fran je brezplačen spletni jezikovni portal, ki ga je zasnoval Inštitut za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Deluje od 14. 10. 2014 (Ahačič idr.
2015: 57). Dostopen je na spletnem naslovu www.fran.si. Na njem so na enem
mestu zbrani temeljni jezikovni priročniki za slovenski jezik. Portal trenutno obsega
31 slovarjev, atlas (Slovenski lingvistični atlas) in dve jezikovni svetovalnici,
splošno in terminološko. Pred portalom Fran je bil na voljo portal bos.zrc-sazu.si,
ki ga je leta 2000 zasnoval Primož Jakopin (prim. Portal). Predstojnik portala je
Marko Snoj, glavni urednik pa Kozma Ahačič. Med člani uredniškega odbora so:
Helena Dobrovoljc, Nina Ledinek, Andrej Perdih, Alenka Porenta, Marko Snoj,
Mojca Horvat in Mojca Žagar Karer. Do leta 2016 je bil član tudi Peter Weiss.
Portalov namen je čim večjemu številu uporabnikom omogočiti dostop do
slovarskih informacij. Portal uporabnikom omogoča tudi, da iščejo po drugih
slovenskih jezikovnih korpusih (prim. Portal).
25. 5. 2017 so bile na portalu narejene nekatere spremembe. Rastoči slovarji ter
svetovalnice so doživeli spremembo zunanje podobe in tudi spremembo
poimenovanj ter opisov. Tretja izdaja Slovenskega knjižnega jezika se je
preimenovala v eSSKJ, Slovar pravopisnih težav v ePravopis, Jezikovno svetovanje
v Jezikovno svetovalnico, Terminološko svetovanje v Terminološko svetovalnico in
Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav v Pravopisne kategorije
ePravopisa. Dodano je bilo tudi gradivo, na katerem so vaje namenjene šolam
(prim. Portal).
Na portalu so slovarji in drugi jezikovni viri razdeljeni glede na vsebine, ki jih
prinašajo. Tako so razdeljeni na sedem skupin:
− splošni slovarji (skupina obsega splošne enojezične razlagalne slovarje –
Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970−1991 in vse spletne izdaje),
Slovar slovenskega knjižnega jezika², Slovar novejšega besedja, Sprotni
slovar slovenskega jezika, Esskj, pravopisna slovarja – Slovenski pravopis,
ePravopis in frazeološki slovar – Slovar slovenskih frazemov) (Portal Fran);
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− etimološki slovar (v skupini je objavljen Slovenski etimološki slovar avtorja
Marka Snoja) (Vodnik po Franu);
− zgodovinski slovarji (trenutno je v tej skupini objavljenih pet slovarjev:
dva dvojezična, in sicer slovar Maksa Pleteršnika – Slovensko-nemški slovar
in Slovensko-latinski slovar po Dictionarium Latino-Carniolicum in trije
enojezični: Slovar stare knjižne prekmurščine, Slovar jezika Janeza
Svetokriškega in Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja) (Vodnik
po Franu);
− terminološki slovarji (na voljo je deset terminoloških slovarjev, ki na
sistematičen način opisujejo strokovno izrazje različnih področij. To so:
Terminološki slovar uporabne umetnosti, Terminološki slovar avtomatike,
Botanični terminološki slovar, Farmacevtski terminološki slovar, Slovenski
smučarski slovar, Čebelarski terminološki slovar, Gledališki terminološki
slovar, Geološki terminološki slovar, Gemološki terminološki slovar,
Geografski terminološki slovar, Planinski terminološki slovar) (Vodnik po
Franu);
− narečni slovarji (v tej skupini najdemo: Slovenski lingvistični atlas, Slovar
Črnovškega dialekta, avtorja Ivana Tominca, Slovar govorov Zadrečke
doline med Gornjim Gradom in Nazarjami A−H, avtorja Petra Weissa,
Slovar bovškega govora, avtorice Barbare Ivančič Kutin in Kostelski slovar,
avtorja Jožeta Gregoriča) (Vodnik po Franu);
− svetovanje (portal vključuje dve jezikovni svetovalnici, in sicer splošno in
terminološko. Portal uporabnikom omogoča, da strokovnjakom postavijo
vprašanja, ki so povezana z jezikovnimi dilemami. Odgovori na zastavljena
vprašanja so jim na voljo na portalu) (Vodnik po Franu);
− zbirke (na voljo so povezave na osem podatkovnih zbirk Inštituta za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Te so: Slovenske slovnice in
pravopisi, Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav, Predlagajte
nove slovenske ustreznice, Nova beseda, Besede slovenskega jezika,
Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki, O'beseda in Staro
spletišče) (Vodnik po Franu).
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3 RABA JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV V OSNOVNI ŠOLI
3.1 UČNI NAČRT ZA SLOVENŠČINO V OSNOVNI ŠOLI
Učni načrt je dokument, ki predpisuje obseg, globino in zaporedje učne snovi.
Razlikuje se glede na različne tipe šol. Učni načrt učno obravnavo usmerja
vsebinsko, metodično in organizacijsko, poučevanje in učenje pa predstavlja na
sistematičen in racionalen način (prim. Učni načrt).
Posodobljeni učni načrt za slovenščino v osnovni šoli je pripravila Predmetna
komisija za posodabljanje učnega načrta za slovenščino. Učni načrt je leta 2011
izdalo Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Članice predmetne
komisije in avtorice učnega načrta so Mojca Poznanovič Jezeršek, Mojca Cestnik,
Milena Čuden, Vida Gomivnik Thuma, Mojca Honzak, Martina Križaj Ortar,
Darinka Rosc Leskovec in Marija Žveglič (Učni načrt 2011: 2).
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju (7., 8., 9. razred) je pouku slovenščine
namenjenih skupno 406,5 ur. Za 7. razred je predvidenih 140 ur, za 8. razred 122,5
ure in za 9. razred 144 ur (Učni načrt 2011: 1). Jezikovnemu pouku je namenjenih
60 % učnih ur, književnemu pa 40 % (Učni načrt 2011: 104).
Cilji predmeta slovenščina se prakticirajo z jezikovnim in književnim poukom, in
sicer v sklopu štirih sporazumevalnih dejavnosti (poslušanje, branje, govorjenje in
pisanje). V učnem načrtu je v poglavju Opredelitev predmeta predstavljen namen
jezikovnega in književnega pouka. Glavni namen pri jezikovnem pouku je pri
učenci in učenkah »razviti sporazumevalno zmožnost v slovenskem knjižnem jeziku«
in »usvajanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti in tudi jezikovnosistemskih
temeljev«. Namen književnega pouka pa je učence in učenke spoznati s književnimi
deli ter poleg razvijanja sporazumevalne zmožnosti razvijati še doživljajsko,
domišljijskoustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno zmožnost (Učni načrt 2011:
4).
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3.1.1 Cilji, vezani na rabo jezikovnih priročnikov
V splošnih ciljih učnega načrta je navedeno, naj učenci z uporabo raznih
priročnikov, tudi spletnih, pridobivajo novo znanje. Čeprav v ciljih neposredno niso
omenjeni jezikovni priročniki, predvidevam, da so v izrazu priročniki mišljeni tudi
ti. V učnem načrtu je to navedeno kot »učenci razvijajo sporazumevalno zmožnost
v slovenskem (knjižnem) jeziku, torej zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja
besedil raznih vrst«. Na ta način »razmišljujoče in kritično sprejemajo raznovrstna
neumetnostna besedila, objavljena v raznih medijih – iz njih pridobivajo novo
stvarno/enciklopedično znanje, tega pa uporabljajo v vsakdanjem življenju ali ga
samostojno širijo z uporabo raznih priročnikov (tudi spleta) …« (Učni načrt 2011:
6).
V operativnem cilju razvijanje jezikovne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti
nebesednega sporazumevanja (za izboljšanje sporazumevalne zmožnosti) je
navedeno, da učenci razvijajo poimenovalno zmožnost tako, da »uporabljajo
slovarske priročnike v knjižni in elektronski obliki (na primer SSKJ, Veliki slovar
tujk)« (Učni načrt 2011: 49). Razvijanje pravopisne zmožnosti je v učnem načrtu
prav tako navezano na rabo jezikovnih priročnikov, in sicer tako, da učenci
»uporabljajo pravopisne priročnike (v knjižni in elektronski obliki), pri oblikovanju
besedil z računalnikom pa tudi urejevalnike besedil« (Učni načrt 2011: 52).
V poglavju Standardni znanja za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje je navedeno,
da učenec poimenovalno zmožnost pokaže tako, da: »zna uporabljati slovarske
priročnike v knjižni in elektronski obliki (7., 8., 9. razred)« (Učni načrt 2011: 89).
Tudi pravopisno zmožnost pokaže tako, da: »zna uporabljati pravopisne priročnike
v knjižni in elektronski obliki, pri oblikovanju besedil z računalnikom pa tudi
urejevalnike besedil (7., 8., 9. razred)« (Učni načrt 2011: 91).
V učnem načrtu se spodbuja tudi uporaba informacijske tehnologije, saj je zaželeno,
da pouk slovenščine občasno poteka v učilnici, kjer je omogočen dostop do spleta.
Na ta način se v učnem načrtu spodbuja dostopnost do spletnih slovarjev in drugih
priročnikov. V učnem načrtu je navedeno, naj pouk slovenščine »občasno kot
nadgradnja klasičnega pouka v učilnici poteka v spletni učilnici, ki je opremljena z

21

e-didaktičnimi gradivi in pripomočki ter orodji, ki omogočajo iskanje podatkov in
informacij, dostop do brezplačnih učnih gradiv, avtorskih programov, spletnih
slovarjev, komuniciranje z uporabo internetnih storitev, sodelovanje v mrežnih
projektih, forumih in različnih spletiščih za učenje slovenskega jezika kot
materinščine. V spletni učilnici naj bo priročna e-knjižnica z literaturo za učitelje,
s priročniki in učbeniki za učence, vsebuje pa naj tudi zadostno število leposlovnih
del, ki jih učitelj izbere za šolsko in domače branje. Na voljo naj bodo tudi slovarji,
leksikoni in drugi priročniki v elektronski obliki za pouk jezika in književnosti«
(Učni načrt 2011: 111).

3.1.2 Raba jezikovnih priročnikov v šoli
Avtorji članka Slovarji in učenje slovenščine (2015) Tadeja Rozman, Iztok Kosem,
Nataša Pirih Svetina in Ina Ferbežar ugotavljajo, da so slovarji osnovni jezikovni
priročniki, zato imajo po njihovem mnenju zelo pomembno vlogo pri usvajanju
tujih jezikov. Posebej pomembni pa so tudi pri usvajanju maternega jezika. Avtorji
menijo, da ima uporaba slovarjev pozitiven vpliv pri pridobivanju novega
besednega zaklada. Dodajajo, da besedni zaklad pripomore k boljši sporazumevalni
zmožnosti in ima veliko vlogo pri procesu izobraževanja. Besedni zaklad tudi
pripomore k boljšemu šolskemu uspehu, saj se z njegovo širitvijo lažje razumejo
učne vsebine in vpliva na bralno pismenost (Rozman idr. 2015: 151).
Avtorji članka ugotavljajo, da v Sloveniji nimamo slovarjev, ki bi bili namenjeni za
tuje uporabnike in učence in učenke v osnovni šoli ter dijake in dijakinje v srednji
šoli. Učitelji in učiteljice slovenščine zato pri pouku uporabljajo Slovar slovenskega
knjižnega jezika (Rozman idr. 2015: 151).

22

3.2 RAZISKAVE RABE SLOVARSKIH NORMATIVNIH JEZIKOVNIH
PRIROČNIKOV V ŠOLAH
V zadnjih letih so bile opravljene raziskave, ki so med učenci in učenkami
ugotavljale razumljivost slovarskih podatkov, rabo slovarjev pri pouku slovenščine,
delno pa so se raziskave navezovale tudi na analizo leksikalnih težav (Rozman idr.
2015: 152). Opravljene raziskave podrobneje predstavljam v nadaljevanju.

3.2.1 Rezultati raziskav
Leta 2008 je bila opravljena prva obsežnejša raziskava. V njej je sodelovalo 409
učiteljev in učiteljic slovenščine ter 3427 učencev in učenk oziroma dijakov in
dijakinj (od 4. razreda OŠ do 4. letnika SŠ). Anketa je bila glede na vsebino
razdeljena na dva dela. Prvi del je ugotavljal uporabo enojezičnih slovarskih
priročnikov in njihovo vrednotenje, drugi del pa zaznavanje težav, ki nastanejo pri
usvajanju besedišča (Rozman idr. 2015: 152).
Rezultati so pokazali, da učitelji in učiteljice slovarje uporabljajo za pripravo na
pouk in pri različnih učnih vsebinah. Najpogosteje jih uporabljajo za obravnavo
besedišča, slovnice, umetnostnih in neumetnostnih besedil, obravnavi besedotvorja
in frazeologije, pravopisa, pravorečja, besediloslovja in sporočanja, pri pripravi in
popravljanju šolskih nalog ter testov. SSKJ učitelji in učiteljice uporabljajo
najpogosteje, in sicer pri pripravi na pouk in pri delu v razredu in ga vključujejo
tudi v raznovrstne učne vsebine. Pri raziskavi se je pokazal tudi pomemben podatek,
da učitelji in učiteljice slovar v razredu uporabljajo tudi takrat, ko tega ne
predvideva učni načrt in učbenik, ki ga uporabljajo. Veliko učiteljev in učiteljic je
med drugim tudi potrdilo, da učence in učenke navajajo k samostojni rabi slovarjev
(Rozman idr. 2015: 152−153).
Učitelji in učiteljice so bili tudi mnenja, da je dobro, če učenci in učenke ter dijaki
in dijakinje v času pouka spoznavajo enojezične slovarje. To po njihovem mnenju
pomaga pri boljši zmožnosti sporazumevanja, pravilnejši rabi jezika, usvajanju
besedišča in večanju besednem zaklada (Rozman idr. 2015: 153).
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O Slovarju slovenskega knjižnega jezika imajo učitelji in učiteljice pozitivno
mnenje. Menijo, da jim služi kot pripomoček pri reševanju raznovrstnih jezikovnih
težav. Manj jim pomaga razrešiti težave pri vprašanju sloga, terminologije,
pragmatike in slovnice. Potrjujejo mu tudi normativnost. Menijo še, da ga je
mogoče preprosto uporabljati. 73,3 % učiteljev in učiteljic pa slovarju pripisuje tudi
primernost rabe med učenci in učenkami (Rozman idr. 2015: 154).
Tudi učenci in učenke ter dijaki in dijakinje, ki so bili vključeni v raziskavo, imajo
o slovarjih dobro mnenje. Menijo, da jim njihova raba v pomoč pri pravilni rabi
jezika. Raziskava je tudi pokazala, da učenci in učenke ter dijaki in dijakinje
slovarje pojmujejo kot normativne priročnike in še, da jim razlage v njih niso
prezapletene. Trdijo, da jim je slovarje težko uporabljati, saj jim težave predstavlja
razumevanje krajšav in znakov. Izkazalo se je, da učenci in učenke neradi
uporabljajo slovarje. Nekateri pa so potrdili, da slovarjev sploh ne uporabljajo. Med
tistimi, ki jih uporabljajo, ga uporabljajo samostojno doma, in to takrat, ko dobijo
naloge, ki se navezujejo na rabo slovarjev. Največkrat jih uporabljajo takrat, ko ne
znajo pravilno zapisati besed, ali pa ne poznajo njihovih pomenov (Rozman idr.
2015: 154).
Znotraj doktorske disertacije Vloga enojezičnih razlagalnih slovarjev slovenščine
pri razvoju jezikovne zmožnosti je Tadeja Rozman v obdobju od 2007 do 2009
izvedla analizo učnih načrtov in učbenikov za 2. in 3. tretje OŠ in SŠ. Preverjala je,
v kolikšni meri so slovarske vsebine vključene pri jezikovnem pouku slovenskega
jezika. Opravljena je bila tudi empirična raziskava, ki je preverjala razumljivost
slovarskih definicij. V raziskavi je bilo vključenih 607 učencev in učenk ter dijakov
in dijakinj (od 5. razreda do 9. razreda OŠ, 2. in 3. letnik SŠ) (Rozman idr. 2015:
156).
Ugotovljeno je bilo, da se slovar v učni načrt vključi v 7. razredu OŠ. V šolskih
gradivih pa so bile vaje, ki so se navezovale na rabo SSKJ, prisotne že prej. Analiza
je opozorila na težave, ki se pojavljajo pri obravnavanju in vključevanju slovarjev
v učni proces. Ugotovljeno je bilo, da je SSKJ na nekaterih mestih precej zastarel,
in tudi prezahteven za rabo. Empirična raziskava se je ukvarjala s primerjavo
razumljivosti definicij iz SSKJ in definicij, ki so bile napisane izključno za namene
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raziskave. Definicije so bile napisane na način, da so bile učencem in učenkam ter
dijakom in dijakinjam kar najbolj razumljive. Rezultati so pokazali, da so učencem
in dijakom bile definicije iz SSKJ težje razumljive od definicij, ki so bile napisane
v namene raziskave (Rozman idr. 2015: 156).
Leta 2010 je bila v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku opravljena
raziskava v obliki anket, in sicer o jezikovnem pouku slovenskega jezika.
Sodelovalo je 276 učiteljev in učiteljic slovenščine ter 1465 učencev in učenk iz 7.,
8., in 9. razreda OŠ ter srednješolci in srednješolke. V raziskavi se je izkazalo, da
se učenje besedišča učiteljem in učiteljicam zdi izrednega pomena, zato bi temu
želeli nameniti več učnih ur. Manj časa pa bi porabili za spoznavanje jezikovnih
priročnikov. Podobnega mnenja so bili tudi učenci in učenke ter dijaki in dijakinje,
saj tudi oni opažajo, da besedni zaklad pripomore k razviti sporazumevalni
zmožnosti. V raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, učenci in učenke ter dijaki in
dijakinje rešujejo jezikovne težave tako, da pogosto uporabljajo elektronske vire.
Med temi so spletni iskalniki, ki pa so jim bolj priljubljeni kot slovarji. To posebej
velja za knjižne različice. Nasprotno pa predvsem starejši učitelji in starejše
učiteljice spletnih slovarjev in informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku
slovenščine ne uporabljajo prav pogosto (Rozman idr. 2015: 155).
Manj obsežno raziskavo je leta 2013 opravila Monika Čebulj v svoji diplomski
nalogi z naslovom Raba slovarja v 1. in 2. triletju osnovne šole. V raziskavo je bilo
vključenih 75 učiteljev razrednega pouka s slovenskih osnovnih šol (Čebulj 2013:
31). Raziskava je pokazala, da učitelji in učiteljice v 1. in 2. triletju OŠ v pouk
vključujejo rabo slovarja. Slovar najpogosteje vključujejo pri pouku slovenščine in
v 4. razredu. Večinoma uporabljajo splošni enojezični Slovar slovenskega knjižnega
jezika. Izkazalo se je, da v približno enaki meri uporabljajo knjižno in elektronsko
obliko. Pri pouku učitelji in učiteljice SSKJ uporabljajo skupaj z učenci in učenkami
najpogosteje tako, da sami prikažejo njegovo uporabo, nato pa učenci in učenke v
njem samostojno poiščejo gesla, ki si jih izberejo sami ali pa po navodilu učitelja
ali učiteljice. Pri tem se učenci in učenke srečujejo s težavami. Najpogostejša težava
po mnenju učiteljev in učiteljic je iskanje gesel po abecedi. Učenci in učenke imajo
še v nižjih razredih težave z zapisom besed, predvsem neznanih. Težava, ki se tudi
pojavlja, je nerazumljivost slovarskih definicij za učence. Rezultati raziskave so
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pokazali tudi, da bi potrebovali slovar, ki bi bil prilagojen in namenjen učencem in
učenkam (Čebulj 2013: 71).

3.3 MOŽNOSTI RABE DRUGIH JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV
Poleg normativnih jezikovnih priročnikov in priročnikov, ki sicer niso normativni,
a so nam pri jezikovnih zadregah lahko v pomoč, imamo na voljo tudi dva
priročnika, ki sta namenjena učencem in učenkam v osnovni šoli. To sta Razvezani
jezik avtoric Jerice Vogel in Mojce Cestnik ter Kratkoslovnica avtorja Kozme
Ahačiča. Obema je skupno, da že z naslovom skušata pritegniti osnovnošolce in da
sta z vidika podajanja snovi prilagojena tej ciljni skupini.
Oba priročnika sta v nadaljevanju podrobneje predstavljena.

3.3.1 Razvezani jezik
Avtorici jezikovnega priročnika sta Jerica Vogel in Mojca Cestnik. Priročnik je
namenjen učencem in učenkam od 6. do 9. razreda osnovne šole. Prvič je izšel leta
2006 pri založbi Mladinska knjiga. Obsega 136 strani.
V jezikovnem priročniku je povzeta učna snov, ki jo učenci pri jezikovnem pouku
obravnavajo v osnovni šoli. Razumljivo in sistematično so predstavljena in
razložena jezikovna pravila. Posebno poglavje je namenjeno tudi zgodovini jezika
in uspešnemu sporazumevanju, uvodoma pa se uporabniki priročnika seznanijo o
slovenskem jeziku. Priročnik odgovarja na vprašanja, ki se pojavijo pri pravopisnih
in pravorečnih zadregah pri vsakdanjem sporazumevanju (prim. Razvezani jezik).
Dopolnjujejo ga humorne ilustracije Zvonka Čoha, kar uporabnika pritegne k
obravnavani snovi. Na robovih strani priročnik dopolnjujejo zanimive anekdote.
Robovi so dopolnjeni tudi z vprašanji in odgovori, ki še bolj nazorno razložijo
jezikovno zadrego. Na robovih so tudi informacije o tem, kje se katera snov v
priročniku dopolnjuje še v drugih poglavjih. Ob besedilu so zapisane ključne
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besede. Vsako poglavje je obarvano s svojo barvo, tako da se poglavja tudi z
barvami dobro ločijo med seboj.
Poglavja se pričnejo z uvodom, ki nagovarja uporabnika, sledi pa besedilo, na
katerega se bo vezala obravnavana snov.
Priročnik učno snov obravnava v osmih poglavjih, in sicer:
− Slovenski jezik,
− Besede,
− Oblike besed,
− Stavek in poved,
− Izgovor povedi,
− Zapis povedi,
− Zgodovina slovenskega knjižnega jezika,
− Uspešno sporazumevanje.
V nadaljevanju je podrobneje predstavljena vsebina posameznih poglavij.
1. poglavje: Slovenski jezik
V tem poglavju je predstavljena vloga jezika. Jezik je predstavljen kot temeljno
sredstvo sporazumevanja. Pojasnjene so vloge slovenščine. Predstavljene so tudi
socialne zvrsti slovenskega jezika. V nadaljevanju je razloženo, kako je slovenščina
povezana z drugimi jeziki. Uporabniki priročnika spoznajo indoevropske jezike,
jezikovne družine v Evropi in neindoevropske jezike. Na koncu poglavja je dodan
nazoren zemljevid Evrope, kjer so barvno označene jezikovne družine.
2. poglavje: Besede
Uporabnik priročnika se v drugem poglavju seznani s polnopomenskimi in
nepolnopomenskimi besedami in s pomeni besed. Spozna sopomenke,
protipomenke, nad- in podpomenke ter besedno družino. Spozna se z izvorom
besed. V nadaljevanju je razloženo prevzemanje lastnih imen, raba občnih domačih
in prevzetih besed, raba domačih imen krajev namesto prevzetih. Sledi razlaga,
kako se tvorijo nove besede. Poglavje obravnava tudi slogovno nezaznamovane in
zaznamovane besede, proste besedne zveze, stalne besedne zveze s prvotnim
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pomenom, stalne besedne zveze s prenesenim pomenom ali frazeme, omenjena pa
je tudi slogovna vrednost le-teh. Poglavje se zaključi z miselnim vzorcem o
frazemih.
3. poglavje: Oblike besed
V poglavju se uporabniki seznanijo z besednimi vrstami, in sicer s samostalniško
besedo, pridevniško besedo, števnikom, glagolom, prislovom, predlogom,
veznikom, členkom in medmetom. Obravnavani so tudi zaimki, in sicer osebni,
kazalni in svojilni.
Pri vseh besednih vrstah je najprej podana definicija.
Pri samostalniku je razloženo, kaj vse samostalniki poimenujejo (občna in lastna
imena), nato pa razlaga preide k lastnostim samostalnika, in sicer k spolu, številu
in sklonu. V poglavju so obravnavane tudi sklanjatve: vse moške, ženske in srednje
sklanjatve s posebnostmi. Pri pridevniku se uporabnik spozna z lastnostnimi,
vrstnimi in svojilnimi pridevniki ter z njihovimi lastnostmi. Razloženo je tudi
stopnjevanje. Pri števniku sta podani dve vrsti, in sicer glavni ter vrstilni. V
poglavju so razložene lastnosti števnikov. Pri glagolu so obravnavane osebne in
neosebne glagolske oblike, lastnosti osebnih glagolskih oblik, spreganje in naklon.
Pri neosebnih glagolskih oblikah so obravnavani nedoločnik, naklonski glagoli in
namenilnik. Pri glagolskem vidu so pojasnjeni dovršni in nedovršni glagoli ter
glagolska vezljivost. Prislov je podan z definicijo in s primeri, naštete so tudi vrste
z vprašalnicami. Pri predlogu je razložen sklon samostalnika za predlogom, predlog
s/z, k/h, dvojice predlogov v – iz, na – s/z in k – od. Pri vezniku so pojasnjena
razmerja, ki jih ti izražajo (časovno, pogojno, vezalno, posledično, protivno,
pojasnjevalno), pojasnjena pa je tudi razlika med predlogi in vezniki. Členek je
najprej definiran, nato pa je nakazana tudi razlika med njim in prislovom. Medmeti
so prav tako najprej podani z definicijo, nato pa so razvrščeni v tri skupine:
razpoloženjske, posnemovalne in velelne. Zaimki so ločeni v več skupin (na
osebne, vprašalne, oziralne, kazalne, svojilne in povratno svojilne).
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4. poglavje: Stavek in poved
V tem poglavju je na začetku nakazana razlika med besedami, besednimi zvezami,
stavkom in povedjo. Nato sta še posebej natančno razložena stavek in poved. Poved
je nadalje deljena in razložena kot enostavčna in večstavčna. Sledi razlaga stavčnih
členov: povedka, osebka, predmeta in prislovnih določil. Razložena je tudi razlika
med golimi in zloženimi stavčnimi členi, v nadaljevanju poglavja pa še med
priredno in podredno zloženimi stavčni členi.
V priročniku sta v tem poglavju obravnavana tudi jedro in določilo/prilastek
podredno zloženega stavčnega člena, nato pa še levi in desni prilastek.
Predstavljeno je tudi ujemanje povedka z osebkom. Poglavje se dotakne tudi delov
povedi: pristavka, polstavka in pastavka. Nato je veliko pozornosti namenjeno
zloženi povedi, ki izraža različne vrste razmerij. Razložena je tudi razlika med
priredno in podredno zloženo povedjo, omenjena je tudi S-struktura. V
nadaljevanju so v priročniku podrobno predstavljene vrste odvisnikov. Tudi pri
priredno zloženih povedih je predstavljena S-struktura in vrste priredij. Na koncu
poglavja so podrobneje razložene večstavčne povedi in njihova enakovredna in
neenakovredna razmerja.
V tem poglavju se pojavi še razlaga o premem govoru, njegovem pravilnem zapisu,
o odvisnem govoru in o pretvorbi premega govora v odvisnega.
5. poglavje: Izgovor povedi
Predstavljeni so glasovi slovenskega knjižnega jezika. Posebej je razloženo, kaj je
glas. Glasovi so razdeljeni na samoglasnike in soglasnike. Oboji so posebej
natančno obravnavani. Samoglasniki so najprej našteti; predstavljeno je, kako
samoglasnike zapisujemo, prikazane so tudi nekatere posebnosti pri izgovoru.
Soglasniki so razdeljeni na zvočnike in nezvočnike, ti pa še na zveneče in
nezveneče. V nadaljevanju so razložene posebnosti pri izgovoru glasu v. Omenjen
je tudi zlog, izgovor predlogov s/z, v in k/h. V tem poglavju je obravnavan tudi
naglas. Razložen je izgovor okrajšav in izgovor prevzetih besed. Na koncu poglavja
so obravnavane še značilnosti za izgovorjeno poved: poudarek, intonacija in
premor.
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6. poglavje: Zapis povedi
V tem poglavju je obravnavan pravopis in pravopisna pravila. Na začetku je
pojasnjeno, zakaj so pravopisna pravila pravzaprav koristna. Sledi razlaga zapisa
polglasnika, zapisovanje zvočnika j, raba u- ali v- na začetku besed, raba dvojice
glagolov tipa udreti – vdreti, razložen je zapis glasu u s črko l, zapis nezvočnikov s
posebnostmi. Sledi razlaga rabe malih in velikih črk.
V poglavju sledi razlaga rabe velike začetnice: velika začetnica v lastnih imenih,
zapis lastnih imen bitij, zemljepisnih lastnih imen, enobesednih zemljepisnih lastnih
imen, večbesednih zemljepisnih lastnih imen, naselbinskih imen in nenaselbinskih
večbesednih imen. Razložena so stvarna lastna imena, velika začetnica v izrazih
posebnega spoštovanja, velika začetnica v svojilnih pridevnikih iz besed, pisanih z
veliko.
Sledi razlaga rabe male začetnice: mala začetnica v določilih in poimenovanjih bitij
ter v stvarnih občnih imenih. Nato so obravnavana ločila. Ta so razdeljena na
končna in nekončna.
Nato so ločila in njihova raba razložena posamezno. Razloženo je tudi zapisovanje
izrazov za barve in števnikov, in sicer zapisovanje glavnih in vrstilnih. Razloženo
je tudi zapisovanje zaimkov in tudi posebnosti pri njihovem zapisovanju. Nazorno
je navedeno, kdaj pišemo nikalnico ne ločeno in kdaj skupaj z besedo. Na koncu
tega poglavja so omenjene še krajšave in okrajšave, simboli in kratice in njihovo
pravilno zapisovanje. Na koncu je omenjeno zapisovanje prevzetih besed.
7. poglavje: Zgodovina slovenskega knjižnega jezika
Predstavljeni so Brižinski spomeniki, protestantski pisci (Primož Trubar, Jurij
Dalmatin, Adam Bohorič). Razložen je pomen protestantizma. Obravnavano je tudi
obdobje razsvetljenstva in njegov predstavnik Valentin Vodnik. Sledi razlaga o
poenotenju slovenskega knjižnega jezika, pri tem pa je omenjen tudi France
Prešeren, in o položaju slovenščine po letu 1848 ter o raziskovanju in skrbi za jezik.
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8. poglavje: Uspešno sporazumevanje
Poglavje se prične z razlago, kdaj sploh lahko govorimo o besedilu, predstavljene
so sporazumevalne dejavnosti (tvorjenje in sprejemanje), predstavljeni so pogoji za
uspešno sporazumevanje. V poglavju se razlaga dotakne tudi poslušanja in načel
dobrega poslušanja, branja in načel učinkovitega branja zahtevnih besedil,
pogovarjanja in načel uspešnega pogovarjanja. V nadaljevanju poglavja je
omenjena tudi priprava na pogovor. Omenjena so tudi načela uspešnega pogajanja.
Obrazložena je tudi priprava na govorni nastop; po vrstnem redu je nanizan
postopek priprave. V poglavju je omenjeno tudi pisanje. V nadaljevanju poglavja
se avtorici ukvarjata z vrstami besedil. Razloženo je, kaj so neumetnostna in
umetnostna besedila, objektivna in subjektivna besedila, govorjena in zapisana
besedila, neuradna in uradna besedila, zasebna in javna besedila. Razloženo je,
kakšno je praktičnosporazumevalno, uradovalno, publicistično in strokovno
besedilo. V nadaljevanju so predstavljeni tudi slogovni postopki: obveščanje,
opisovanje, pripovedovanje, razlaganje in utemeljevanje. Omenjen je tudi namen
tvorjenja besedila, znotraj tega je razloženo tudi prikazovalno in propagandno
besedilo.
Veliko pozornosti poglavje daje besedilnim vrstam. Predstavljene so naslednje
besedilne

vrste:

pogovarjanje,

dopisovanje,

obveščanje,

opisovanje,

pripovedovanje, razlaganje, utemeljevanje, propagiranje ali oglaševanje.
Na koncu priročnika sledi stvarno kazalo.

3.3.2 Kratkoslovnica
Avtor Kratkoslovnice je Kozma Ahačič. Izšla je leta 2017 pri založbi Rokus Klett.
Kratkoslovnica je ilustrirana, ilustriral jo je Jaka Vukotič. Priročnik je razdeljen na
štiri poglavja, in sicer Glas, Beseda, Stavek in Pravopis. Na koncu priročnika
najdemo še preglednice sklanjatev in spregatev ter stvarno in besedno kazalo.
Priročnik obsega 103 strani.
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V Predgovoru slovnice avtor zapiše, da je namenjena vsem, ki si želijo
osnovnejšega in kratkega vpogleda v slovnični opis slovenskega jezika. Avtor
meni, da je priročnik primeren za rabo v osnovni šoli. Nadaljuje, da je vsebina
razdeljena na člene. Slovnica je primerna tudi za odrasle, ki se s posameznimi pojmi
srečujejo pri učenju tujih jezikov in želijo dobiti vpogled v strukturo slovenskega
jezika. Primerna je tudi za učitelje in učiteljice, ki poučujejo slovenščino in tuje
jezike (Ahačič 2017: 2)
Idejo za zasnovo slovnice je dobil v znani mali nemški slovnici Georga Vollmerja
Kleine deutsche Grammatik für Schule und Alltag (2007)1 (Ahačič 2017: 3).
Vsebinsko in terminološko je avtor sledil veljavnim učnim načrtom, pri pripravi
slovnice pa je upošteval tudi novejša jezikoslovna dela (Ahačič 2017: 2−3).
1. poglavje: Glas
Glasovi so razdeljeni na samoglasnike in soglasnike. Slednji so naprej razdeljeni na
zvočnike in nezvočnike, nezvočniki pa še na zapornike, pripornike in zlitnike.
Predstavljena je tudi slovenska abeceda in zapisovanje glasov. Predstavljeno je tudi,
kako pišemo soglasnike, kje pišemo predloga s/z in k/h). V tem poglavju so našteta
in s primeri ponazorjena naglasna znamenja – ostrivec, krativec in strešica.
Omenjene so tudi naslonke. Podani so primeri besed, ki imajo več naglasov.
2. poglavje: Beseda
Poglavje se prične z razlago zloga, podani so primeri besed, kjer je v besedi
polglasnik. Sledi razdelek tvorbe besed. Nadalje je razloženo, kaj so tvorjenke in
netvorjenke. Dalje so razloženi soglasniki na koncu korena ali na koncu predpone,
ki se pišejo tako, kakor se izgovarjajo pred samoglasnikom. Razložen in ponazorjen
je tudi preglas. Pri razdelku Odnosi med besedami je razložena besedna družina in
besede glede na pomen: sopomenke, protipomenke, nadpomenke in podpomenke.
Razložene so tudi eno- in večpomenke ter slogovno zaznamovane besede. Sledi
razdelek o besednih vrstah. Najprej je naštetih vseh deset besednih vrst, ki so v
tabeli razdeljene na pregibne in nepregibne besedne vrste. Nadalje so razložene tri

1

Prevod: Mala nemška slovnica za šolo in vsakdan
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vrste pregibanja, in sicer: sklanjatev, spregatev in stopnjevanje. V nadaljevanju je
obrazložena vsaka besedna vrsta posebej.
Prva besedna vrsta je samostalnik. Razloženo je, kaj vse mu lahko določimo. V
tabelah so razloženi vsi skloni, njihove vprašalnice in primer sklanjanja. Prav tako
sta prikazana število in spol. V tabeli so omenjene tudi sklanjatve. Omenjeni so tudi
samostalniki, ki se ne sklanjajo, podani so tudi primeri. Nakazano je tudi, kako
določimo, v katero sklanjatev spada samostalnik. Razložena je tudi živost in
neživost pri moški sklanjatvi ter preglas.
Tudi pri pridevniku je najprej obrazloženo, kaj mu vse lahko določimo in kako se
po njem vprašamo. Vrste pridevnika so podane v tabeli. Omenjeni sta tudi
nedoločna in določna oblika. Vzorec sklanjanja je nakazan v poglavju Preglednice
sklanjatev in spregatev. V tabelah je prikazano stopnjevanje pridevnika, omenjeno
je tudi, da nekaterih pridevnikov zaradi njihovega pomena ne gre stopnjevati.
Pri zaimku je najprej razložena njegova vloga. V tabeli so naštete vrste zaimkov.
Omenjeno je, kako se sklanjajo zaimki, primer sklanjanja pa je tabelarno prikazan
v poglavju Preglednice sklanjatev in spregatev. Razloženi in s primerom nakazani
sta dve obliki zaimkov: dolga (naglasna) in kratka (naslonska). Izpostavljena sta
pridevniška zaimka ta in ves, ki se sklanjata po posebni sklanjatvi. Omenjeno je, da
se zaimek ki ne sklanja. Pri zaimku je omenjeno še, kako ga poimenujemo.
Pri števniku je omenjena njegova vloga. V tabeli so našteti in s primeri podani
glavni, vrstilni, ločilni in množilni števniki. Omenjeni so tudi glavni števniki od pet
naprej. Obrazloženo je tudi, kako z besedo zapisujemo glavne in vrstilne števnike,
in katere oblike uporabljamo pri računanju.
Pri glagolu so najprej omenjeni polnopomenski, pomožni in naklonski glagoli.
Ločeni so na osebne in neosebne oblike. V tabeli so prikazane kategorije, ki jih
določimo osebnim glagolskim oblikam. V nadaljevanju so naštete in obrazložene
neosebne glagolske oblike: nedoločnik, namenilnik in deležnik. Omenjeno je tudi,
kako se pri sedanjiških oblikah zanikanih glagolov piše nikalnica.
Prislov je na začetku definiran, nato pa je razloženo in s primeri ponazorjeno, kje
vse lahko stoji. Dalje so v tabeli naštete vrste prislovov. Za vsako vrsto so podane
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tudi vprašalnice s primeri. Nakazana je tudi razlika med prislovom in prislovnim
določilom. Prikazano je še stopnjevanje prislovov za osnovnik, primernik in
presežnik.
Predlog je definiran, nato pa je razloženo, kje stoji. Za vsak sklon posebej so v tabeli
našteti in s primeri prikazani predlogi. Nakazana je tudi raba parov predlogov v/iz
in na/z/s.
Pri vezniku je razložena njegova funkcija in vloga. Našteti so priredni in podredni
vezniki.
Členek je podan z razlago, razloženo je, kje stoji. Našteti so najpogostejši slovenski
členki.
Medmet je podan z definicijo in je ponazorjen s primeri.
3. poglavje: Stavek
Razložene in ponazorjene so priredne in podredne besedne zveze. Nato so v
razpredelnici našteti stavčni členi z vprašalnicami in primeri. Vsak stavčni člen je
razložen posebej. Razložena sta tudi levi in desni prilastek. Nato je pojasnjeno, kaj
je stavek in kaj je poved. Pri stavku so omenjeni tudi primeri brez osebne glagolske
oblike. V tabeli so razvrščene povedi razdeljene glede na vsebino, lahko so
pripovedne, vprašalne in velelne. Razložena sta priredje in podredje ter odvisniki:
osebkov, predmetni, prilastkov, krajevni, časovni, načinovni, vzročni, namerni,
pogojni in dopustni. Pri vseh je podana tudi vprašalnica s primeri.
4. poglavje: Pravopis
V tem poglavju sta razloženi velika in mala začetnica. Najprej je razloženo, kako
se piše prva beseda v povedi, nato pa še, kako se pišejo nekateri samostalniki in
pridevniki. Podani so tudi primeri. Omenjeno je, kako se pišejo prazniki,
zgodovinski dogodki, jeziki, nagrade, izdelki … Razloženo je pravilno pisanje ločil:
vejice, pomišljaja, vezaja, omenjena pa so še tudi druga ločila – pika, klicaj, vprašaj,
dvopičje, tropičje in podpičje. V tem poglavju sledi še razlaga pravilne rabe deljenja
besed in premega govora.
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Na koncu priročnika so dodane preglednice sklanjatev in spregatev ter stvarno in
besedno kazalo.

3.3.4 Možnosti rabe portala Fran pri pouku slovenščine
Pri pouku slovenščine je vsestransko uporaben tudi portal Fran. Z njim si lahko
učitelji in učiteljice pomagajo na več načinov, in sicer pri tvorjenju in sprejemanju
umetnostnih in neumetnostnih besedil, reševanju sprotnih težav pri tvorjenju in
popravljanju besedil, pri obravnavi besedil slovenske književnosti do začetka 20.
stoletja, pri krepitvi zavesti o slovenskem jeziku kot maternem jeziku, pri obravnavi
slovenskih narečij in spoznavanju slovenskih slovnic in pravopisov (prim. Gradivo
za učitelje). V nadaljevanju so vse naštete možnosti podrobneje opisane.
Portal je učencem in učenkam ter dijakom in dijakinjam lahko v pomoč, ko
sprejemajo in tvorijo umetnostna in neumetnostna besedila. Ponuja jim možnost, da
najdejo pomene besed, ki so jim sicer že poznane, in tistih, katerih pomenov še ne
poznajo. Poleg pomenov besed najdejo tudi podatke o rabi iskanih besed. Portal
prikazuje podatke o pravopisni, skladenjski in oblikoslovni lastnosti iskane besede.
Z iskanjem bodo učenci in učenke ter dijaki in dijakinje dobili tudi vpogled v rabo
jezikovnih priročnikov. Na portalu dobijo tudi kratek opis jezikovnega priročnika,
ta pa se jim prikaže ob kliku nanj, ki ga najdejo pri slovarskem sestavku (Gradivo
za učitelje).
Fran jim je lahko tudi v pomoč pri reševanju težav, ki nastanejo, ko tvorijo in
popravljajo besedila. Portal daje podatke o razlagi besed, o njihovem pregibanju,
pravopisnih lastnostih, o frazeologiji in o etimologiji narečne in zgodovinske rabe
(Gradivo za učitelje).
Učenci in učenke ter dijaki in dijakinje lahko po portalu posegajo med drugim tudi
takrat, ko obravnavajo različna besedila slovenske književnosti vse do začetka 20.
stoletja. Na portalu je vključenih pet zgodovinskih slovarjev. Besede, ki so jim pri
obravnavi besedil nejasne oziroma nerazumljive, lahko poiščejo na portalu. Učenci
in učenke ter dijaki in dijakinje bodo na tak način v stiku s starejšim slovenskim
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besedjem, pri njihovem iskanju pa se bodo spoznali tudi z zgodovinskimi slovarji
(Gradivo za učitelje).
Krepitev zavesti o slovenskem jeziku kot prvem oziroma maternem jeziku je prav
tako zelo pomemben element, ki ga poskušajo učitelji in učiteljice podati učencem
in učenkam ter dijakom in dijakinjam. Pri tem si lahko prav tako pomagajo s
portalom, saj vsebuje stran Predlagajte nove slovenske ustreznice. Stran je
namenjena učencem in učenkam v višjih razredih ter srednješolcem in
srednješolkam. Učitelji in učiteljice lahko učence in učenke ter dijake in dijakinje
spodbudijo k podajanju predlogov poslovenjenja pravkar prevzetih besed (Gradivo
za učitelje).
Fran ponuja možnosti rabe tudi pri obravnavanju narečij. S pomočjo Slovenskega
lingvističnega atlasa se lahko preverijo različna poimenovanja za besede na
Slovenskem (Gradivo za učitelje).
Učenci in učenke ter dijaki in dijakinje lahko preko portala spoznavajo slovenske
jezikovne priročnike: slovarje, slovnice in pravopise. Na portalu so slovarji
razvrščeni na pet skupin: splošni, etimološki, zgodovinski, terminološki in narečni.
Najdejo pa se tudi podrobno opisane slovnice in pravopisi (Gradivo za učitelje).

4 RABA JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV V IZBRANEM
UČBENIŠKEM GRADIVU ZADNJEGA TRILETJA OŠ

4.1 IZBRANO UČBENIŠKO GRADIVO IN KRITERIJI IZBORA
V magistrskem delu so naloge, ki se navezujejo na rabo jezikovnih priročnikov,
izpisane iz učbenikov za slovenščino, ki se uporabljajo v 7., 8. in 9. razredu. Izbrani
so učbeniki založbe Mladinska knjiga in založbe Rokus Klett.
Od založbe Mladinska knjiga so izbrani učbeniki: Slovenščina 7 (za 7. razred),
Slovenščina 8 (za 8. razred) in Slovenščina 9 (za 9. razred), od založbe Rokus Klett
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pa učbeniki: Slovenščina za vsak dan 7 (za 7. razred), Slovenščina za vsak dan 8 (za
8. razred) in Slovenščina za vsak dan 9 (za 9. razred).
Za jezikovni pouk so namenoma izbrani učbeniki dveh založb, ker sem želela
primerjalno raziskati, v katerih učbenikih izbranih založb se bo pojavilo več nalog,
ki se navezujejo na rabo jezikovnih priročnikov.
Za književni pouk sem se zaradi obsežnosti gradiva omejila le na berila založbe
Rokus Klett: Novi svet iz besed 7 (za 7. razred), Novi svet iz besed 8 (za 8. razred)
in Novi svet iz besed 9 (za 9. razred).
Iz izbranih učbeniških gradiv so izpisane naloge, ki so se neposredno ali posredno
navezovale na rabo normativnih jezikovnih priročnikov. Pri nalogah, ki so se na
rabo navezovale posredno, se lahko samo predvideva, da bi si učenci pomagali s
priročniki oziroma se pri tovrstnih nalogah nakazuje možnost rabe priročnikov.
Izpisane naloge so prikazane v tabelah. Pri nalogah, ki se pojavljajo pri jezikovnem
pouku, je nad tabelo najprej izpisano poglavje, pri katerem se je naloga pojavila.
Nato je v tabeli pod kategorijo Učna snov izpisana učna snov (ali učne snovi, če jih
je bilo več), ki je bila obravnavana znotraj poglavja. Snov, pri kateri se je pojavila
naloga, pa je označena s krepko pisavo. Nato je v kategoriji Naloga izpisana naloga
in ji v kategoriji (Možna) raba priročnika določili, na kateri jezikovni priročnik se
naloga (potencialno) navezuje. Nato je nalogi določeno, ali se na priročnik navezuje
neposredno ali posredno. Na posameznih mestih je dodan še komentar.
Pri obravnavi beril so prav tako naloge prikazane v tabelah. Najprej je nad tabelo
napisano ime učne enote. Nato je v tabeli pod kategorijo Razdelek v berilu izpisano,
v katerem razdelku se naloga pojavlja, npr. Dejavnosti pred branjem, Dejavnosti
po branju, Stvarna pojasnila, Literarnovedna pojasnila, (Medijska) ustvarjalnica,
Misel, anekdota. V kategoriji Naloga je izpisana naloga; v kategoriji (Možna) raba
priročnika je določeno, na kateri jezikovni priročnik se lahko navezuje. V kategoriji
Navezava na priročnik je določeno, ali se ta naloga na priročnik navezuje posredno
ali neposredno. Po potrebi je dodan še komentar.
Vse naloge, zapisane v kategoriji Naloga, ki so se posredno navezovale na rabo
priročnikov, so bile sprva rešene s pomočjo jezikovnih priročnikov.
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4.2 RABA JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV V UČBENIŠKEM GRADIVU
ZA 7. RAZRED
4.2.1 Gradivo: Slovenščina 7, učbenik za slovenski jezik v 7. razredu osnovne
šole
Avtorice: Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak
Založba: Mladinska knjiga
Leto izdaje: 2011

1. poglavje: Puščavska pustolovščina
Učne snovi

Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Pripoved o doživetju
Samostalniške sklanjatve
Moške sklanjatve
Kako pa rečeš tistim, ki študirajo: študenti ali
študentje? Sta pravilni obe možnosti (če nisi
prepričan/-a, poglej v Slovenski pravopis)?
Slovenski pravopis
neposredna
V navodilu naloge se pojavlja velelnik (poglej),
ki od učencev in učenk zahteva aktivno rabo
priročnika.
Ali veš, kaj pomeni beseda vitel? Poskusi jo
razložiti ob naslednji povedi iz 6. odstavka.
Takrat se je šele začel pravi užitek, nekateri fantje
so podstavljali kovinske podloge za kolesa,
nameščali vitle in široke jermene, drugi so dajali
nasvete za pravilno dodajanje plina, najmočnejši
možje pa so vlekli in potiskali vozila.
SSKJ
posredna
Navodilo te naloge ne predvideva zanesljivih
odgovorov, saj od učencev in učenk zahteva
poskus razlage besede na podlagi dane povedi.
Naloga se sicer neposredno ne navezuje na noben
jezikovni priročnik, vendar predvidevam, da vsi
učenci in učenke ne bi znali razložiti pomena
danega
samostalnika
iz
sobesedila.
Predpostavljam, da naloga posredno spodbuja
rabo SSKJ. Priporočala bi dopis k navodilu
naloge: Pomen besede preveri v SSKJ.
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2. poglavje: (Ne)znane dežele
Učni snovi

Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Opis države
Ženske sklanjatve
Poskusi razložiti, kaj pomenijo naslednji
samostalniki ženskega spola: katedrala, obrt,
stojnica. Si imel/-a s katero razlago težave? Kako
bi si pomagal/-a?
SSKJ
posredna

3. poglavje: Filatelistična delavnica
Učne snovi

Naloga 1

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Neuradno in uradno pismo
Srednja sklanjatev
Stalne besedne zveze
Poskusi razložiti, kaj v njegovem (Primoževem
op. p.) pismu pomenijo izrazi zavihati rokave,
zakopati bojno sekiro, kot listja in trave, soliti
pamet.
SSKJ in Slovar slovenskih frazemov
posredna
V Primoževem pismu poišči še druge stalne
besedne zveze, ki jih v uradnem pismu ni
ustrezno uporabiti. Ali so tudi te besedne zveze
frazemi? Poskusi za vsako razložiti, kaj pomeni.
SSKJ in Slovar slovenskih frazemov
posredna

4. poglavje: Življenje vrhunske športnice
Učne snovi

Naloga

Vprašalni zaimki
Oziralni zaimki
Kazalni zaimki
Opis življenja osebe
Bi znal/-a na podlagi svojih izkušenj s potekom
delovnega dne razložiti, kaj pomeni vsakdanja
rutina? Poskusi. (Pri tem si lahko pomagaš s
sestavkom iz SSKJ.)
rutína -e ž (ȋ)
1. izurjenost, izkušenost,
pridobljena z delom: imeti veliko rutino v
prevajanju; pridobiti si govorniško rutino /
družabna, poklicna rutina
// nav. ekspr. tehnična dovršenost v izvajanju,
podajanju brez ustvarjalnosti, osebne zavzetosti:
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(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

režiser se je upiral rutini; igralska rutina; zaiti v
preveliko rutino
2. nav. ekspr. strokovno delo, opravilo,
potekajoče po že znanem, ustaljenem načinu:
poleti v vesolje so postali rutina; aparati
odvzamejo zdravniku velik del vsakdanje rutine
SSKJ
neposredna
Naloga od učencev in učenk ne zahteva iskanja
oz. brskanja po slovarju, saj je dopolnjena z
izpisom ustreznega slovarskega sestavka iz
SSKJ. S tem je omogočeno takojšnje reševanje
naloge.

8. poglavje: Življenje drugod in nekoč
Učna snov

Naloga 1

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar
Učna snov
Naloga 2

Komentar

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 3

(Možna) raba priročnika

Opis življenja ljudi
Predlog
V izhodiščnem besedilu so uporabljene tudi
besede sosed, ples, član, šotor, fant, koran,
hudournik, tkanina, sorodnik, prijatelj, svatje,
ruta, moški, igre, godci, dan, rajanje, ženin,
odeja. Ali za vse besede veš, kaj pomenijo?
SSKJ
posredna
Če učenci za katero od navedenih besed ne bi
poznali pomena, bi si lahko pomagali z razlago v
SSKJ.
Definicija pojma
Poskusi napisati definicijo pojmov furman,
suhorobar, planšar, solinar, čolnar, žanjica,
guvernanta, mlekarica. Si vse pojme brez težav
opredelil/-a? Razlago pojmov, s katerimi si imel/a težave, poišči v priročnikih.
Učenec mora razmisliti, v katerih priročnikih
najdemo razlage pojmov. Naloga tudi
predpostavlja
rabo
različnih
jezikovnih
priročnikov.
SSKJ, Veliki slovar tujk
neposredna
Postavi se v vlogo pisca otroške enciklopedije in
razmisli o tem, kako bi življenje ljudi z izbranim
poklicem razumljivo predstavil/-a današnjim
otrokom. Načrtuj »enciklopedijski sestavek«,
tako da na začetku opredeliš izbrani poklic, nato
pa opišeš tipično prebivališče, vsakdanje
življenje, hrano in navade (npr. ob praznikih).
Besedilu dodaj tudi slovarček manj znanih
pojmov.
SSKJ
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Navezava na priročnik
Komentar

posredna
Predvidevam, da bi si učenci in učenke pri razlagi
manj znanih pojmov pomagali s SSKJ.

4.2.1.1 Analiza
V učbeniku Slovenščina 7 se je pojavilo 9 nalog, ki so se navezovale na rabo
jezikovnih priročnikov. Pojavile so se v poglavjih: Puščavka pustolovščina, pri
snovi, kjer so obravnavane moške sklanjatve, (Ne)znane dežele, kjer so
obravnavane ženske sklanjatve, Filatelistična delavnica, kjer je obravnavana snov
o stalnih besednih zvezah, Življenje vrhunske športnice, kjer spoznavajo opis
življenja osebe, in Življenje drugod in daleč, kjer sta obravnavana predlog in
definicija pojma.
Samo 3 naloge so se na rabo priročnikov vezale neposredno, 6 nalog pa posredno.
Kar 8 nalog se je nanašalo na rabo SSKJ. 2 nalogi, ki sta se nanašali na razlago
pomena frazemov, pa sta bili taki, kjer bi lahko učenci in učenke uporabili ali SSKJ
ali Slovar slovenskih frazemov. 1 naloga se je neposredno navezovala na rabo
Slovenskega pravopisa, 1 pa je dajala možnost rabe več jezikovnih priročnikov,
zato bi si poleg SSKJ lahko z razlago besed pomagali tudi z Velikim slovarjem tujk.
Nobena naloga se neposredno ne navezuje na spletno različico SSKJ, prav tako tudi
ne spodbuja rabe portala Fran.
Naloge se največkrat navezujejo na razumevanje pomenov besed, takšnih je bilo
kar 6. 2 nalogi sta se navezovali na razlago pomena frazemov, 1 naloga pa se je
navezovala na pravilno rabo dane besede.
Pri nalogah opažam tudi, da je v učbeniku veliko omiljenih navodil, tvorjenih z
zvezo poskusi + nedoločnik (npr. poskusi razložiti), pri vprašanjih, namenjenih
učencem in učenkam, pa se pogosto pojavi pogojnik, npr. Kako bi si pomagal/-a?
Menim, da vse to predstavlja manjši napor za učence in učenke, zaradi česar je
njihova aktivnost lahko zmanjšana.
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V 4 poglavjih v učbeniku se ni pojavila nobena naloga vezana na rabo jezikovnih
priročnikov, in sicer Na odru in za kulisami, Skupaj rešimo težave, Branja ni nikoli
dovolj in Dolgčas med počitnicami – ne hvala!.

4.2.2 Gradivo: Slovenščina za vsak dan 7, učbenik za slovenščino v 7. razredu
osnovne šole
Avtorice: Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja
Bešter Turk
Založba: Rokus Klett
Leto izdaje: 2015

2. poglavje: Jezikovni kompas
Učna snov
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Jezikovni kompas
Ali sta besedi zamejec in izseljenec
sopomenki? Razloži ju.
SSKJ
posredna

3. poglavje: Jezikovna pahljača
Učna snov
Naloga 1

Naloga 2

Naloga 3
Naloga 4
Naloga 5
Naloga 6
Naloga 7

Slovar slovenskega knjižnega jezika
Oglej si stran iz SSKJ.
Katera beseda je na tej strani slovarja prva in
katera zadnja?
Kje je to napisano?
Ali moraš prebrati vse besede na tej strani, da
ugotoviš, ali je tu razložena tudi beseda čaplja?
Pojasni svoj odgovor.
Kaj pomeni beseda čajnik?
Koliko pomenov ima beseda čajnica?
Po čem to veš?
Kako se imenuje tisti, ki čaka: čakavec ali
čakalec?
Ali sta besedi čakavec in čakalec sopomenki?
Pojasni svoj odgovor.
S pomočjo slovarja opiši razliko med pomenom
besed čakalnica in čakališče.
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Naloga 8
Naloga 9
Naloga 10
Naloga 11
Naloga 12

Naloga 13

Naloga 14

Naloga 15

Naloga 16

Naloga 17

Naloga 18

(Možna) raba priročnika

Navezava na priročnik

V slovarju poišči primer za rabo besede čajnik.
Zakaj sta v slovarju navedeni dve iztočnici čaj:
čaj¹ in čaj²?
Iz slovarja prepiši v zvezek pet besed, ki
spadajo v isto besedno družino kot beseda čaj¹.
S pomočjo slovarja razloži besedne zveze čajno
pecivo, čajna kuhinja, odeja čajne barve.
Kaj pomeni beseda čača?
Ali jo uporabljaš tudi ti?
Kje jo uporabljajo?
Katera beseda je na tej strani slovarja napisana
zadnja?
Ali je tu naveden njen pomen?
Kako pa boš izvedel, kaj pomeni?
Kateri samostalniki na tej strani slovarja so
srednjega spola?
Kako je to napisano v slovarju?
Vprašaj učitelja/učiteljico, ali ima na
računalniku (v računalniški učilnici) dostop do
elektronskega SSKJ. Vanj vtipkaj besede
plastenka, kul, miška, žur in poišči, kaj
pomenijo. S sošolci in sošolkami se pogovorite
o svojih ugotovitvah.
Odpri spletno stran http://www.fran.si
Kaj je objavljeno na tej spletni strani?
V spletni SSKJ vtipkaj besedo nož.
Podrobneje si oglej njen slovarski sestavek.
Koliko pomenov ima ta beseda?
V svoj zvezek napiši, kaj pomenijo povedi:
Ta človek je dvorezen nož.
Bila je megla, da bi jo z nožem rezal.
Ni lahko iti pod nož.
Zdaj bo šlo na nož.
V spletnem SSKJ poišči besedo filka.
Ali je ta beseda knjižna ali neknjižna?
Po čem to veš?
Kateri sta njeni knjižni sopomenki?
Naloge se navezujejo na rabo SSKJ, naloga 16
izrecno spodbuja rabo portala Fran, nalogi 15
in 18 pa se navezujeta na rabo spletne različice
SSKJ.
Vse naloge, razen naloge 17, se neposredno
navezujejo na rabo SSKJ.

5. poglavje: Srce mi je padlo v hlače
Učni snovi

Predlog

Naloga

Stalne besedne zveze
Pripravite se na delo v manjših skupinah. Vsaka
skupina naj izbere dve spodnji stalni besedni
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(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

zvezi in ju razloži – pri tem si lahko pomagaš s
SSKJ.
biti mož beseda
imeti glavno besedo
prelomiti besedo
prijeli ga za besedo
držati besedo
Beseda izrečena ne vrne se nobena.
Beseda ni konj.
Lepa beseda lepo mesto najde.
SSKJ
neposredna
Učenci in učenke bi si pri tej nalogi lahko
pomagali tudi s Slovarjem slovenskih frazemov.

6. poglavje: Velika, ne pa mala
Učni snovi

Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Zemljepisna lastna imena
Lastna imena bitij
S pisanimi črkami napiši v zvezek ime
prebivalca Kranja, Idrije, Postojne, Škofje
Loke, Iga, Novega mesta, Gorenje vasi in
Slovenj Gradca. (Lahko si pomagaš s
Slovenskim pravopisom).
Slovenski pravopis
neposredna

7. poglavje: Iz sveta okrog nas
Učna snov
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Definicija pojma
Pripravi se na delo v manjših skupinah. Vsaka
skupina naj izbere, kateri sklop pojmov bo
definirala:
− smreka, lipa, macesen in breza,
− pomaranča, breskev, jabolko in oreh,
− harfa, boben, pozavna in violina,
− komolec, vranica, stegnenica, arterija,
− pravokotnik, kvadrat, poltrak, kvader.
Najprej skušajte tvoriti definicije sami. Če boste
imeli težave, si pomagajte z viri (npr. z
leksikoni, enciklopedijami, s spletom …).
SSKJ, terminološki slovarji
posredna
Čeprav naloga med naštetimi viri ne omenja
nobenega
jezikovnega
priročnika,
predvidevam, da bi si lahko učenci in učenke
pomagali prav s temi (npr. s SSKJ in
terminološkimi
slovarji
–
Botaničnim
terminološkim slovarjem in Čebelarskim
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terminološkim slovarjem). Smiselna bi bila raba
portala Fran.
12. poglavje: Mi o volku, volk iz gozda
Učna snov
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Glagolski naklon
V naslovu te enote je slovenski pregovor. Kdaj
bi ga uporabil? Kaj pomeni? (Lahko si
pomagaš s spletnim SSKJ).
SSKJ (spletna različica)
neposredna

13. poglavje: V deželi vzhajajočega sonca
Učna snov
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

V deželi vzhajajočega sonca
Kaj je ikebana? (Če ne veš, poglej v spletni
SSKJ.)
SSKJ (spletna različica)
neposredna

4.2.2.1 Analiza
V učbeniku Slovenščina za vsak dan 7 se je pojavilo 24 nalog, ki so bile vezane na
rabo jezikovnih priročnikov.
V poglavju Jezikovna pahljača je obravnavana snov o Slovarju slovenskega
knjižnega jezika. V tem poglavju se je pojavilo 18 raznovrstnih nalog, ki so se
navezovale na rabo slovarja. Navezovale so se na določanje prve in zadnje besede
na eni izmed strani v slovarju, na določanje pomena dani besedi, na določanje
števila pomenov dane besede, na določanje sopomenk danim besedam, na
opisovanje razlike med pomenom danih besed, na iskanje primera rabe dane besede,
na določanje besed v isto besedno družino in na izpisovanje samostalnikov
srednjega spola na določeni strani iz slovarja. 2 nalogi sta se navezovali tudi na rabo
elektronskega SSKJ, 1 pa se je navezovala na portal Fran.
Naloge so se pojavile tudi v drugih šestih poglavjih, in sicer v poglavju Jezikovni
kompas, kjer je snov tekla o državnem, uradnem, maternem, o drugem jeziku in
tujih jezikih. V poglavju Srce mi je padlo v hlače so bile obravnavane učne snovi
doživljajski spis, stalne besedne zveze in predlog. V poglavju Velika, ne pa mala je
bila razložena snov o rabi velike začetnice pri večbesednih lastnih imenih bitij,
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večbesednih zemljepisnih lastnih imenih in pri večbesednih stvarnih lastnih imenih.
V poglavju Iz sveta okrog nas je bila razložena snov o strokovnem besedilu in o
definiciji pojma. V poglavju Mi o volku, volk iz gozda je tekla snov o povedniku,
velelniku in pogojniku. V poglavju V deželi vzhajajočega sonca pa je bila
obravnavana snov opis življenja skupine.
21 nalog se je na rabo jezikovnih priročnikov navezovalo neposredno, 3 pa
posredno.
Na rabo SSKJ se je navezovalo kar 23 nalog. 4 naloge so v navodilu zahtevale rabo
spletne različice, 1 pa rabo portala Fran. 1 naloga se je navezovala na rabo
Slovenskega pravopisa.
V učbeniku se je pojavila naloga, kjer je navodilo od učencev in učenk zahtevalo
definiranje danih pojmov. Navodilo jim je v primeru težav ponujalo možnosti rabe
različnih virov, s katerimi bi si pri tem lahko pomagali. Med temi so bili omenjeni
leksikoni, enciklopedije in splet. Preseneča, da med naštetimi viri ni ponujenega
SSKJ in terminoloških slovarjev, saj bi si učenci in učenke lahko pomagali tudi z
njimi (npr. z Botaničnim terminološkim slovarjem, Čebelarskim terminološkim
slovarjem) oz. s portalom Fran.
V poglavju Jezikovna pahljača je bila obravnavana snov o Slovarju slovenskega
knjižnega jezika. Pojavile so se 4 naloge, ki so bile vezane na razvrščanje danih
besed po abecedi. (Zgled naloge: Besede razvrsti po abecedi in jih tako razvrščene
napiši v svoj zvezek. obdariti, oblak, obkladek, obziren, obarvati, obiskovati).
Tovrstne naloge se sicer neposredno ne navezujejo na rabo SSKJ, vendar učence in
učenke spodbuja k abecednemu razvrščanju črk. Abecedno iskanje pa pride v
poštev pri brskanju posameznih besed v slovarjih.
Opažam, da je v učbeniku veliko neposrednih navodil, ki se navezujejo na rabo
jezikovnih priročnikov. Na to kažejo velelniki (npr. razloži, opiši, poišči, poglej).
V navodilih se pojavlja tudi zveza, tvorjena s prislovom lahko, npr. lahko si
pomagaš s SSKJ.
Ustreznih nalog ni bilo v preostalih osmih poglavjih (Znano in neznano, Zgodovina
nas uči, Samostalnike sklanjamo tako, včasih pa malo drugače, Našli so skupni
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jezik, Vsak zaimek ima svojo vlogo, Od zore do mraka, Poved in stavek pod
povečevalnim steklom, Zgodilo se je, Skupaj nam bo lepo in Naročanje na daljavo).

4.3 RABA JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV V UČBENIŠKEM GRADIVU
ZA 8. RAZRED
4.3.1 Gradivo: Slovenščina 8, učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne
šole
Avtorice: Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak
Založba: Mladinska knjiga
Leto izdaje: 2015

1. poglavje: Pod morsko gladino

Učni snovi

Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Učna snov
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Veznik, nepravi veznik
Obnova neumetnostnega besedila
Kateri pomen ima mit v naslovu besedila (op. p.
Mit v slovenskem morju)?
SSKJ
posredna
Umetnostno, neumetnostno besedilo
Preberi poved in ugotovi, kaj v navedeni povedi
pomeni podčrtana besedna zveza.
Vlekla sta naprej in potegnila še tri škarpene,
precej velike, in še nekaj drobiža.
SSKJ
posredna

3. poglavje: V svetu psov
Učne snovi

Nasvet strokovnjaka
Enostavčna in dvostavčna poved/zložena poved
Podredno zložena poved
Opis delovnega postopka
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Naloga

Kaj pomenijo besede bonton, poligon, kandidat,
teren v izhodiščnem besedilu? Besedam poišči
ustrezno razlago.

bonton
poligon
kandidat
teren
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

prostor za vadbo
zemljišče, svet
olikano, lepo vedenje
kdor se prijavi k izpitu
kdor ocenjuje izpit

SSKJ
posredna
Učenci in učenke pri tej nalogi povežejo besede
z ustrezno razlago. Ob ustrezni spodbudi lahko
pri tovrstnih nalogah predvidevamo tudi rabo
SSKJ.

4. poglavje: Od prvega telefona do »mobija«
Učne snovi

Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Opis naprave
Predmetni odvisnik
Osebkov odvisnik
V besedilu je pisec uporabil naslednjo poved:
Tehtno mora premisliti, kateri aparat mu bo
najbolj pisan na kožo. Kaj v besedilu pomeni
besedna zveza biti pisan na kožo?
Slovar slovenskih frazemov
posredna

6. poglavje: Radovednost je koristna
Učna snov

Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Raziskovalni pogovor
Načinovni odvisnik
Intervju, tri pike
Klemen Slakonja je v pogovoru tudi rekel: Bil
sem bolj »tiha voda.« Razloži, kaj je s tem
mislil.
SSKJ, Slovar slovenskih frazemov
posredna
V SSKJ in v Slovarju slovenskih frazemov se
razlagi nekoliko razlikujeta. V SSKJ je frazem
tiha voda razložen kot 'človek, ki ne kaže
negativnih lastnosti', v Slovarju slovenskih
frazemov pa kot 'miren človek'.
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9. poglavje: Znamenitost na domačem pragu
Učne snovi

Naloga

Navezava na jezikovni priročnik
Navezava na priročnik
Komentar

Razlaga naravnega pojava
Prilastkov odvisnik
Domače in prevzete besede
Razloži, kaj v besedilu pomenijo besede gala,
elitne, rekorden, rezultat. Izbiraš lahko med
sopomenkami: dosežek, največji, slavnosten,
svečan, izbrane.
SSKJ
posredna
Če imajo učenci in učenke težave pri reševanju
naloge, si lahko pomagajo s SSKJ.

10. Popestrimo si počitnice
Učne snovi

Naloga 1

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 3

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 4
(Možna) raba priročnika

Besedilo ekonomske propagande
Sleng
Slogovno zaznamovane in nezaznamovane
besede
Preberi povedi, ki sta ju napisala udeleženca
poletne šole slovenščine, in poskusi razložiti,
kaj pomenijo podčrtane besede.
Za poletno šolo slovenščine sem izvedel na
spletu.
Slovenci ste imeli v tem času dva pomembna
ustvarjalca, Jožeta Plečnika in Maksa
Fabianija.
SSKJ
posredna
Cintia je v svojem besedilu uporabila besede
oča, fleten, cart, micen, ful, kul, frendi. Danim
besedam poišči sopomenke, ki bi jih lahko
uporabil/-a tudi v javnih in uradnih besedilih.
SSKJ
posredna
Piero nestrpno pričakuje vzpon na Triglav, saj
mu ljudje ne bodo mogli več reči, da je reva.
Ali je beseda reva po navadi ljubkovalna ali
slabšalna?
Ali lahko beseda reva pomeni tudi kaj, kar ni
slabo? Svoj odgovor pojasni.
SSKJ
posredna
V izbranem jezikovnem priročniku poišči
razlago
besed:
arhitektura,
secesija,
urbanističen, sakralen, arhitektonski.
SSKJ
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Navezava na priročnik
Komentar

Naloga 5
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 6

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

neposredna
Navodilo naloge predvideva, da bodo učenci in
učenke sami izbrali ustrezen jezikovni
priročnik, s katerim bodo razložili razlago danih
besed. Predpostavljam, da bi izbrali SSKJ.
Tina je vsa besedila prebrala v časopisu
Pošopis. Na kaj te spominja beseda Pošopis? V
SSKJ poskusi poiskati pomen besede Pošopis.
SSKJ
neposredna
Napiši kratko besedilo, v katerem boš uporabil/a različne slogovno zaznamovane besede. V
besedilo vključi dve pogovorni, dve narečni,
dve starinski, dve novi in dve strokovni besedi.
Pri slogovno zaznamovanih besedah si pomagaj
s SSKJ oz. drugimi jezikovnimi pripomočki.
Besedilo napiši v zvezek oz. na list papirja.
SSKJ
neposredna
Pri nalogi 6 je v navodilu naloge prišlo do
napake. Pravilno je: jezikovnimi priročniki in
ne pripomočki.

4.3.1.1 Analiza
V učbeniku Slovenščina 8 je bilo 12 nalog, ki so se nanašale na rabo jezikovnih
priročnikov. Pojavljajo se v naslednjih poglavjih: Pod morsko gladino, kjer je
obravnavana obnova neumetnostnega besedila, V svetu psov, kjer je obravnavana
snov o opisu delovnega postopka, Od prvega telefona do »mobija«, kjer je
obravnavan osebkov odvisnik, Radovednost je koristna, kjer učenci spoznajo
intervju in rabo treh pik, Znamenitost na domačem trgu, kjer je obravnavana snov
o domačih in prevzetih besedah, in Popestrimo si počitnice, kjer snov obravnava
slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede.
3 naloge so take, kjer je raba priročnikov neposredno razvidna, 9 nalog pa je takih,
kjer se raba spodbuja na posreden način.
Pri 11 nalogah bi si učenci lahko pomagali s SSKJ, pri 1 od nalog pa s Slovarjem
slovenskih frazemov. Pri 1 nalogi bi si lahko pomagali tako s SSKJ kot tudi s
Slovarjem slovenskih frazemov. Pri tej nalogi je bilo ugotovljeno, da je pomen
danega frazema v priročnikih razložen različno.
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7 nalog se je navezovalo na iskanje pomenov besed, 3 naloge pa na iskanje
pomenov danih frazemov. 1 naloga se je navezovala na iskanje sopomenk danim
besedam, in 1 na rabo slogovno zaznamovanih besed.
Ugotavljam, da so navodila nalog večinoma neposredna, kar nakazujejo velelniki,
npr. poišči, ugotovi, razloži, vendar se kljub temu še pojavljajo omiljena navodila z
zvezo poskusi + nedoločnik (npr. poskusi razložiti, poskusi poiskati). Menim, da so
za 8. razred primernejša neposredna navodila, saj se s tem povečuje aktivnost
učencev in učenk.
Nobene naloge ni bilo v naslednjih 4 poglavjih: Znanost za vsakogar, Olimpijske
igre, Pozdrav iz Prekmurja in Žal mi je, ne morem priti.

4.3.2 Gradivo: Slovenščina za vsak dan 8, učbenik za slovenščino v 8. razredu
osnovne šole
Avtorice: Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar,
Marja Bešter Turk
Založba: Rokus Klett
Leto izdaje: 2015

1. poglavje: Raziskujem, zato sprašujem
Učni snovi

Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Jezikovne družine
Sleng
Slengovske besede iz naslednjih povedi
zamenjaj s knjižnimi.
Ej, ful si se polepšala med počitnicami!
V Italiji je bilo mega.
Veš, vse smo se učili v rabi – in to je bilo
kul.
SSKJ
posredna

2. poglavje: O Vas bi radi izvedeli …
Učni snovi

Umetnostno in neumetnostno besedilo
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Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

O Vas bi radi izvedeli …
V elektronskem SSKJ (na zgoščenki ali na
spletni
strani
http://bos.zrcsazu.si/sskj.html) poišči razlago besed
dvoboj, strip, humorno, šok, domotožje,
biografija, jubilej, spontano, avtogram,
intervju, dokumentacija, črnilnik.
Besede in njihovo razlago napiši v svoj
zvezek ali na list papirja.
SSKJ (elektronska različica)
neposredna

3. poglavje: Vse teče in se spreminja
Učne snovi

Naloga

Vse teče in se spreminja
Subjektivno in objektivno besedilo
Glagolski vid
Glagola v nedoločniku poveži z njuno
razlago iz SSKJ:
kupiti
'dobiti kaj tako, da se plača
dogovorjena cena'
kupovati
plačuje

'dobivati kaj tako, da se
dogovorjena cena'

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

SSKJ
neposredna
Učenci in učenke bi si lahko pomagali s
SSKJ, če ne bi znali povezati glagolov z
ustrezno razlago.

4. poglavje: Kupite, kupite, kupite!
Učne snovi

Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Zložena poved
Podredno zložena poved
Osebkov in predmetni odvisnik
Kupite, kupite, kupite!
Kaj pomeni beseda sožitje? (Lahko si
pomagaš s SSKJ).
SSKJ
neposredna

11. poglavje: Izpolnite, prosim
Učna snov

Izpolnite, prosim
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Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

V knjižni ali elektronski obliki SSKJ poišči
razlago besede obrazec. Napiši jo v zvezek
in nato predstavi njen osnovni pomen.
SSKJ
neposredna

4.3.2.1 Analiza
V učbeniku Slovenščina za vsak dan 8 je bilo zgolj 5 nalog takih, ki so se
navezovale na rabo jezikovnih priročnikov. Pojavile so se v naslednjih poglavjih:
Raziskujem, zato sprašujem, kjer je obravnavan sleng; O Vas bi radi izvedeli …,
kjer je obravnavano umetnostno in neumetnostno besedilo; Vse teče in se
spreminja, kjer spoznavajo glagolski vid; Kupite, kupite, kupite!, kjer so
obravnavane zložene povedi, podredno zložene povedi in osebkov ter predmetni
odvisnik, in v poglavju Izpolnite, prosim, kjer učenci spoznajo različne obrazce in
se jih naučijo izpolniti.
V 4 nalogah se je raba neposredno navezovala na rabo priročnikov, le 1 naloga pa
je rabo spodbujala posredno.
V vseh 5 primerih so se naloge navezovale na rabo SSKJ. 1 naloga je učencem in
učenkam dajala možnost, da izberejo med knjižno ali elektronsko različico SSKJ. 1
naloga pa je učencem in učenkam dajala možnost rabe SSKJ na spletni strani
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html ali na zgoščenki. Čeprav gre pri tem učbeniku za
posodobljeno izdajo, preseneča dejstvo, da v nalogi ni omenjen portal Fran.
3 naloge so se navezovale na iskanje pomenov besed, 1 naloga je zahtevala
zamenjavo slengovske besede s knjižnimi različicami, 1 naloga pa je zahtevala, da
učenci povežejo glagola v nedoločniku z dano razlago. Učenci in učenke bi si lahko
pomagali z jezikovnimi priročniki, če ne bi znali najti pravega pomena danih besed.
Ugotavljam, da so navodila nalog, ki se navezujejo na rabo priročnikov, v večini
neposredna. Na to kažejo velelniki poišči, pojasni, predstavi. Le v 1 primeru se je
v navodilu pojavila zveza prislov + glagol (npr. lahko si pomagaš s SSKJ).
Poglavja, kjer ni bilo nobene naloge, ki bi se navezovala na rabo jezikovnih
priročnikov, so: Kako naj to naredim, Cvrtnik, Dober nasvet je vreden zlata, Rada
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bi se Vam zahvalila, Oh ta gripa, Tečem, skačem, tekmujem, Podatki, sami podatki!
in Mala, ne pa velika.

4.4 RABA JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV V UČBENIŠKEM GRADIVU
ZA 9. RAZRED

4.4.1 Gradivo: Slovenščina 9, učbenik za slovenščino v 9. razredu osnovne
šole
Avtorice: Jerica Vogel, Milena Čuden, Tatjana Košak
Založba: Mladinska knjiga
Leto izdaje: 2015

1. poglavje: Kam nas je vodila pot?
Učni snovi

S kolesom na potep: Vezaj
Novodobni Maji: potopis, netvorjenke in
tvorjenke

Naloga
V besedilu je nekaj besed, ki jih ne uporabljamo vsak dan. Naslednje besede poveži z
ustreznimi razlagami.
kanjon
fasada
plošči/kamnu
legenda
tortilja

A pripoved, zgodba o nenavadnih pojavih, dogodkih in ljudeh
B tanek mlinec iz koruzne ali bele moke, pečen na vroči
C ozka rečna dolina s strmimi, navadno navpičnimi pobočji
Č jed iz stepenih jajc, zelenjave in začimb
D zunanja, navadno čelna, arhitektonsko poudarjena stran

stavbe
E pripoved, v kateri nastopajo svetniki
(Možna) raba priročnika
SSKJ
Navezava na priročnik
posredna
Komentar
Kljub temu da so pri tej nalogi podane
razlage besed, ni nujno, da jih bodo učenci
in učenke znali pravilno povezali med
seboj, zato obstaja možnost rabe SSKJ.
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2. Šport ali umetnost?
Učne snovi

Dobitnica olimpijske medalje: Opis osebe:
Šport za vsakogar:
prikazovalno besedilo

Propagandno

in

Sarini športni uspehi? Pomišljaj

Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Kakšna oseba se skriva za uspešno
športnico? Oznaka osebe
V izhodiščnem besedilu je napisana
naslednja poved: V sebi ima tisto čudovito
sonce, ki ga ima le malokdo. Pojasni, kaj
pomeni.
SSKJ
posredna

4. poglavje: Potovanje brez meja
Učne snovi

Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Po Rilkejevi poti: Opis poti
Kraj, kjer pozabiš na čas: Priredno zložena
poved, vezalno razmerje
Čepa, najlepša soteska na Koroškem:
Zamejci, izseljenci
Kaj v besedilu pomenijo besede plebiscit,
tradicija, soteska, tolmač in vintgar? Za
vsako besedo poišči razlago.
A. Kdor se poklicno ukvarja z neposrednim
ustnim prevajanjem pogovorov.
B. Zelo ozka rečna dolina s strmimi
pobočji.
C. Kar se je ustalilo v življenju kake
skupnosti s prenašanjem iz roda v rod,
izročilo.
Č. Ljudsko glasovanje na kakem ozemlju o
pripojitvi tega določeni državi.
D. Kdor se poklicno ukvarja s
popravljanjem besedil.
E. Ožja rečna dolina z zelo strmimi, deloma
skalnatimi pobočji.
SSKJ
posredna
Če kdo od učencev in učenk kljub podanim
razlagam ne bi našel ustreznega pomena, bi
razlago lahko poiskal v SSKJ.
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5. poglavje: Muzejska noč ima svojo moč
Učna snov

Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Pogled čez domači prag: stopnjevalno in
protivno razmerje, ločno razmerje
Le korak stran: Seznam
Ali veš, kaj pomenita besedi prirodoslovni
in etnografski v imenih Prirodoslovnega
muzeja
Slovenije
in
Slovenskega
etnografskega muzeja? Za vsako besedo
izberi ustrezno razlago:
Prirodoslovni je tak, ki je povezan
A z genetiko.
B z rodom oz. družinskim telesom.
C z naravo.
Č z družbo.
Etnografski je tak, ki je povezan
A z ljudskim izročilom in navadami.
B z zgodovino nekega ljudstva.
C z jezikom in njegovim razvojem.
SSKJ
posredna
Če kdo od učencev in učenk kljub podanim
razlagam ne bi našel ustreznega pomena, bi
razlago lahko poiskal v SSKJ.

7. poglavje: Predstavimo se svetu
Učna snov

Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Glavna junakinja čipka: Uradna prošnja,
Posledično razmerje
Klopotec: Praktičnosporazumevalno,
uradovalno, publicistično in strokovno
besedilo
Ali veš, kaj pomeni beseda etnološki?
Razloži jo s pomočjo slovarja.
SSKJ
neposredna

8. poglavje: Diplomacija odpira vrata
Učna snov

Knjigo so izdali – Knjiga je bila izdana:
Tvorni in trpni stavki
Jezik diplomacije: Uradni, državni in
materni jezik
Velik diplomat majhnega naroda:
Življenjepis
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Ali veš, kaj pomenijo besede prošt,
diplomat, odposlanec, parlament, diploma
v izhodiščnem besedilu?
SSKJ
posredna

Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

9. poglavje: Po njih nas spoznajo
Učna snov

Naloga 1

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Vitez slovenske besede: Pripoved o življenju osebe
V delih svojih sam živel boš večno: Sožalje
Vrhovi slovenske kulture: Začetki slovenskega
(knjižnega) jezika in njegovo razvijanje skozi stoletja
Najpomembnejši spomeniki in dela
Vsak dan nas v denarnicah spremlja njegova mogočna
podoba. Še veliko močnejše kot podoba pa je njegovo
delo. Kdo ve, kdaj bi dobili prvo knjigo v slovenščini, če
ne bi ta veliki mož leta 1550 izdal kar dveh: Katekizma in
Abecednika. Da, seveda, govorimo o Primožu Trubarju.
Ali veš, katero je njegovo največje delo?
Potrebuješ pomoč? (S)SKJ
SSKJ
neposredna
Naloga ni smiselna, saj v SSKJ ne najdemo tovrstnih
podatkov.
Vodnikovo novico o požaru »prevedi« v sodobno
slovenščino in jo zapiši v zvezek. Nato si zamisli, da si
televizijski novinar/novinarka in o požaru poročaj
sošolcem.

SSKJ, portal Fran
posredna
Učenci in učenke si pri tej nalogi lahko pomagajo s SSKJ
in s portalom Fran, v katerega so vključeni tudi
zgodovinski slovarji.
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4.4.1.1 Analiza
V učbeniku Slovenščina 9 je bilo 8 nalog, ki se navezujejo na rabo jezikovnih
priročnikov. Te naloge so bile prisotne v naslednjih poglavjih: Kam nas je peljala
pot?, kjer se obravnava potopis, netvorjenke in tvorjenke, Šport ali umetnost?, kjer
učenci in učenke spoznajo oznako osebe, Potovanje brez meja, kjer se učenci in
učenke spoznajo z zamejci in izseljenci, Muzejska noč ima svojo moč, kjer je
obravnavan seznam, Predstavimo se svetu, kjer se učenci in učenke spoznajo s
praktičnosporazumevalnim, uradovalnim, publicističnim in strokovnim besedilom,
Diplomacija odpira vrata, kjer je obravnavan življenjepis, in Po njih nas spoznajo,
kjer so opisani začetki slovenskega (knjižnega) jezika in njegovo razvijanje skozi
stoletja ter najpomembnejši spomeniki in dela.
2 nalogi sta učence in učenke neposredno spodbujali k rabi priročnikov, 6 pa
posredno.
Vseh 8 nalog se navezuje na rabo SSKJ, 1 izmed teh pa še na rabo portala Fran.
5 nalog se je navezovalo na pomen besed, 1 na pomen frazema, 1 na iskanje podatka
in 1 na prevod arhaičnih besed v sodobno slovenščino.
2 nalogi sta od učencev zahtevali, da morajo povezati besede s pravilnimi
razlagami. Ker ni nujno, da bodo učenci in učenke pravilno povezali besedo z
ustrezno razlago, bi na tem mestu priporočala rabo jezikovnih priročnikov. Pri 1
nalogi sta bila podana dva izraza in je bilo treba izbrati ustrezni pomen med danimi
možnostmi. Pri tovrstnih nalogah je učencem in učenkam iskanje po priročnikih
sekundarnega pomena. Predvidevam, da bi vanje pogledali le, če ne bi razumeli
pomena dane besede.
V poglavju Ljudje ocenjujejo, kar poznajo, je razložena snov, ki se navezuje na
oceno knjige. Predstavljen je Slovenski smučarski slovar, torej eden izmed
terminoloških slovarjev. Naloge se sicer ne vežejo na njegovo rabo, vendar učenci
in učenke na podlagi besedila podrobneje spoznajo omenjeni terminološki slovar.
Ugotavljam, da so v tem učbeniku v veliki večini navodila zastavljena neposredno,
na kar nakazujejo velelniki poišči, razloži, pojasni. Samo 1 navodilo naloge je
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zastavljeno kot vprašalnica, ki učence sprašuje po tem, ali vedo, kaj pomenijo dane
besede (Ali veš, kaj pomenijo besede …?) in učencev in učenk k rabi jezikovnih
priročnikov ne spodbuja neposredno.
Poglavje, kjer se ne pojavi nobena naloga, ki bi se navezovala na rabo jezikovnih
priročnikov, je Praznični vrtiljak, kjer sta obravnavana prepričevalni pogovor in
medmet.

4.4.2 Gradivo: Slovenščina za vsak dan 9, učbenik za slovenščino v 9. razredu
osnovne šole
Avtorice: Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar,
Marja Bešter Turk
Založba: Rokus Klett
Leto izdaje: 2015

1. poglavje: Slovenski jezik zdaj in nekoč
Učna snov

Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Slovenski jezik skozi čas
Slovenski jezik zdaj in nekoč
Ali pomenita besedi zamejec in izseljenec
isto? Pojasni svoj odgovor.
SSKJ
posredna

2. poglavje: Besedila okrog nas
Učna snov

Besedila okrog nas

Naloga
V prvem besedilu poišči besede ali besedne zveze, ki jih nisi razumel. Prepiši jih v svoj
zvezek. Razloži njihov pomen (pomagaj si s slovarjem v elektronski obliki).
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(Možna) raba priročnika

SSKJ (elektronska različica)

Navezava na priročnik

neposredna

9. poglavje: Kaj meniš o …?
Učna snov

Priporočaš ali odsvetuješ?
Sklepam in pojasnjujem
Kaj meniš o …?
V svoj zvezek prepiši naslednje besede in

Naloga 1

jih razloži. (Lahko si pomagaš s SSKJ v
elektronski obliki).
premiera,

dramatizacija,

režiser,

protagonist, ironija, naivnost, distanca,
debilnost, negativec, kič, karikatura,
karakterizacija, afektivnost

Izberi si tri od teh besed in v Velikem
slovarju tujk poišči, iz katerega jezika so
prevzete in kaj v tem jeziku pomenijo.
(Možna) raba priročnikaa

SSKJ, Veliki slovar tujk

Navezava na priročnik

neposredna

Naloga 2

Razloži izraza biti komu v poduk in biti
komu v veselje.

(Možna) raba priročnika

SSKJ

Navezava na priročnik

posredna
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16. poglavje: Namesto kina in televizije
Učna snov

Namesto kina in televizije

Naloga 1

Kaj

pomenita

besedi

premiera

in

repriza? Če ne veš, poglej v SSKJ ali v
Veliki slovar tujk.
(Možna) raba priročnika

SSKJ, Veliki slovar tujk

Navezava na priročnik

neposredna

Naloga 2

Kaj pomeni za izven?
A) Da bo predstava za tiste, ki niso
iz mesta.
B) Da predstava ne bo v dvorani,
temveč na prostem.
C) Da predstava ne bo za abonente.
D) Da bo predstava brezplačna.

(Možna) raba priročnika

SSKJ, Gledališki terminološki slovar

Navezava na priročnik

posredna

Komentar

Če učenci in učenke ne bi poznali
pravega odgovora, bi si lahko pomagali s
SSKJ ali z Gledališkim terminološkim
slovarjem.

Naloga 3
Poveži.
Muzej

je razstavni prostor z zbirko umetniških slik in kipov.

Galerija

je poslopje opernega gledališča, operno glasbeno delo.

Gledališče

je ustanova, ki zbira, ureja in hrani kulturno in zgodovinsko pomembne

predmete.
Koncert

je ustanova, v kateri uprizarjajo predvsem dramska dela.

Opera

je prireditev z izvajanjem glasbenih del po določenem sporedu.

(Možna) raba priročnika

SSKJ, Gledališki terminološki slovar

Navezava na priročnik

posredna

Komentar

Tudi pri tej nalogi lahko predvidevamo, da
kateri učenec ali učenka ne bi znal/-a
povezati med izrazov z ustrezno razlago.
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Pravilno razlago bi našel/-a v SSKJ ali
Gledališkem terminološkem slovarju.

4.4.2.1 Analiza
V učbeniku Slovenščina za vsak dan 9 je bilo samo 7 nalog, ki so se navezovale na
rabo jezikovnih priročnikov. Naloge so se pojavile v naslednjih poglavjih: Slovenski
jezik zdaj in nekoč, kjer je predstavljena zgodovina slovenskega jezika, Besedila
okrog nas, kjer so obravnavane različne vrste besedil, Kaj meniš o …?, kjer je
obravnavana snov o sklepu, priporočilu, pojasnilu, v poglavju Namesto kina in
televizije pa je razložena snov o gledališkem sporedu.
3 naloge so se na rabo priročnikov navezovale neposredno, 4 pa posredno.
Vseh 7 nalog se je navezovalo na SSKJ, pri 2 pa je bila omenjena tudi raba Velikega
slovarja tujk in Gledališkega terminološkega slovarja. 1 naloga je izrecno zahtevala
rabo elektronske različice SSKJ.
6 nalog se je navezovalo na iskanje pomenov danih besed, 1 pa se je navezovala na
razlago dveh danih izrazov.
Ugotavljam, da so navodila v učbeniku zastavljena neposredno, saj učenke in
učence nagovarjajo z velelniki razloži, poglej in pojasni. Samo 1 navodilo vsebuje
zvezo prislov + glagol (lahko si pomagaš s SSKJ v elektronski obliki).
Poglavja, kjer se ni pojavila nobena naloga, so: Halo, halo!, Vejica, kam naj te
postavim, Bi jih prepoznali?, Skupaj narazen ali z vezajem?, Prva znana slovenska
popotnica, Prva znana slovenska slikarka, Kako se pride od nas do vas, Odprto
7.00−18.00, Potovali smo in spoznavali, Rad bi dobil štipendijo, Sočustvujem z
vami in Plačilo.
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4.5 PRIMERJAVA RABE JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV V
UČBENIŠKEM GRADIVU MLADINSKA KNJIGA IN ROKUS KLETT

V izbranih učbenikih založbe Mladinska knjiga (Slovenščina 7, Slovenščina 8 in
Slovenščina 9) se je skupaj pojavilo 29 nalog, ki so se navezovale na rabo
jezikovnih priročnikov. Od tega se jih je 8 na rabo navezovalo neposredno, 21 pa
posredno. Na rabo SSKJ se je navezovalo kar 27 nalog, 2 od teh sta dopuščali rabo
SSKJ in Slovarja slovenskih frazemov. 1 naloga se je navezovala na rabo
Slovenskega pravopisa, 1 še izrecno samo na Slovar slovenskih frazemov in 1 na
rabo portala Fran.
Navodila nalog so v večini bila večinoma povezana z iskanjem razlag danim
besedam in z iskanjem razlag frazemov.
V učbenikih založbe Rokus Klett (Slovenščina za vsak dan 7, Slovenščina za vsak
dan 8 in Slovenščina za vsak dan 9) se je pojavilo 36 nalog, ki so se navezovale na
rabo normativnih jezikovnih priročnikov. 8 nalog se je na rabo priročnikov
navezovalo posredno, kar 28 pa se jih je navezovalo neposredno.
Poudariti je treba, da je bila v učbeniku za 7. razred Slovenščina za vsak dan 7
obravnavana snov o Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Prisotnih je bilo kar 18
nalog.
Na rabo SSKJ se je v izbranih učbenikih navezovalo kar 35 nalog. Poleg SSKJ se je
pri nekaterih nalogah pokazala možnost rabe tudi drugih jezikovnih priročnikov,
npr. v 2 primerih Velikega slovarja tujk, v 2 primerih Gledališkega terminološkega
slovarja in v 1 primeru Botaničnega terminološkega slovarja ter Čebelarskega
terminološkega slovarja. Samo 1 naloga se je navezovala na rabo Slovenskega
pravopisa. Prav tako se je v teh učbenikih spodbujala tudi raba elektronske različice
slovarja. 1 naloga je učencem dajala možnost izbire elektronske ali knjižne različice
SSKJ.
Naloge so bile raznovrstne. Nekaj se jih je navezovalo na razlago pomena danih
besed in frazemov, iskanje prve in zadnje besede na eni od strani slovarja, iskanje
število pomenov dane besede, iskanje sopomenk danim besedam, iskanje besed, ki
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spadajo v isto besedno družino, iskanje pomena pregovora, iskanje besed iz
besedila, ki jih učenci in učenke ne bi razumeli in bi jih nato morali razložiti s
pomočjo slovarja, povezati besede na levi z ustreznimi razlagami na desni ipd.
Ugotavljam, da se je več nalog, ki se navezujejo na rabo normativnih jezikovnih
priročnikov, pojavilo v učbenikih založbe Rokus Klett. V teh učbenikih se je
pojavilo tudi več neposredne navezave na rabo priročnikov kot pri učbenikih
založbe Mladinske knjige. Pri učbenikih Mladinske knjige so se naloge navezovale
na rabo SSKJ, Slovenskega pravopisa, Slovar slovenskih frazemov in Velikega
slovarja tujk. Pri založbi Rokus Klett pa so se naloge navezovale na rabo SSKJ,
Slovenskega pravopisa, Velikega slovarja tujk, Gledališkega terminološkega
slovarja, Botaničnega terminološkega slovarja in Čebelarskega terminološkega
slovarja. Pri založbi Rokus Klett se je pokazala tudi spodbuda za neposredno rabo
elektronske različice SSKJ in portala Fran, kar pa se pri učbenikih založbe
Mladinske knjige ni.
Pri učbenikih založbe Rokus Klett so naloge veliko raznovrstne kot pa pri učbenikih
založbe Mladinska knjiga. Tam sem naloge v veliki večini navezujejo zgolj na
razlago pomena danim besedam in frazemom.
Skupno se je v učbenikih obeh založb pojavilo 65 nalog, ki so se navezovale na
rabo jezikovnih priročnikov. Pokazalo se je, da se je 36 nalog na jezikovne
priročnike navezovale neposredno, 29 nalog pa posredno.

4.6 RABA JEZIKOVNIH PRIROČNIKOV V BERILIH ZA 7., 8., IN 9.
RAZRED
Pri pregledovanju gradiva za književni pouk sem se zaradi velikega števila nalog,
ki so se navezovale na rabo jezikovnih priročnikov, odločila le za berila založbe
Rokus Klett, in sicer za berila Novi svet iz besed 7, Novi svet iz besed 8 in Novi svet
iz besed 9.
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4.6.1 Gradivo: Novi svet iz besed 7, berilo za 7. razred osnovne šole
Avtorji: Milena Mileva Blažić, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina,
Marica Žveglič, Alenka Žbogar
Založba: Rokus Klett
Leto izdaje: 2015

Svetovna književnost (po letu 1950)
Sue Townsend – Skriti dnevnik Jadrana Krta, starega 13 in ¾
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Literarnovedna pojasnila
Poskusite pojasniti pojem dnevnik. Pri tem
bodite pozorni predvsem na dvoje: kako so
urejeni zapisi v dnevniku in o čem avtor
dnevnika sploh piše.
SSKJ
posredna
Pri pojasnilu si učenci in učenke lahko
pomagajo z razlago pojma v SSKJ.

Daniel Pennac – Pasje življenje
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Glavnemu junaku romana je ime Pes.
Čemu velika začetnica in zakaj ima po
vašem tako preprosto ime?
Slovenski pravopis
posredna

Shel Silverstein – Razmetana soba
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 3
(Možna) raba priročnika

Dejavnosti po branju
Kaj pomeni besedna zveza naj ga bo sram?
Ogorčenje? Grajo? Začudenje?
SSKJ
posredna
Ali lahko razmetani sobi rečemo sračje
gnezdo? Zakaj? Ali lahko rečemo, da je
soba taka, kot bi vanjo treščila strela?
Slovar slovenskih frazemov, SSKJ
posredna
Se vam zdi, da ima tisti, ki ima
pospravljeno sobo, tudi pospravljeno
podstrešje?
SSKJ, Slovenski pravopis
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Navezava na priročnik
Komentar

posredna
Pri besedni zvezi pospravljeno podstrešje
gre za preneseno, šaljivo rabo, ki jo
nakazujeta tako SSKJ kot tudi Slovenski
pravopis.

Roald Dahl – Rdeča kapica in volk
Razdelek v berilu
Dejavnosti po branju
Naloga
Premislite, kaj vse lahko pomeni beseda pravljica. Povežite razlago te besede z
ustreznim primerom.
Naloga
Premislite, kaj vse lahko pomeni beseda pravljica. Povežite razlago te besede z ustreznim
primerom.
Najsrečnejše obdobje
Neresnična izjava
Pripoved o zgodovinskem dogodku z
izmišljenimi sestavinami
Kar je zelo lepo, čudovito
Pripoved, v kateri se dogajajo domišljijske
stvari in zmaga dobro

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

takrat je doživljal pravljico
dobila sem Nobelovo nagrado
Andersenove pravljice
pravljica o turških vpadih
Pisane barve, utripajoče luči, vodometi;
vse to je ustvarilo pravljico.

SSKJ
posredna
Pomene besede pravljica lahko učenci in
učenke preverijo v SSKJ.

Slovenska književnost (po letu 1950)
Polona Glavan – Vsiljivec
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
Pojasnite pomen povedi (pozorni bodite
predvsem na podčrtane besede).
Pri gledališkem smo vadili koreografijo,
potem pa sem še vso pot domov dirkala kot
na Touru, ker sem se bala, da bo vsak čas
dež.
SSKJ, Slovenski pravopis
posredna

Barbara Gregorič Gorenc – Tri pike …
Razdelek v berilu
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Naloga 1

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 3

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 4

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 5
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Na kaj pomislite ob besedi pika? Kaj
pomeni Pa pika! Na koncu odgovora
katerega od staršev, ki ste ga skušali
prepričati, naj vam, kljub temu da jutri
pišete test iz matematike in bi morali rešiti
še tri strani vaj, dovoli, da greste zvečer v
kino? Kaj označujejo tri pike na
natančnejših turističnih zemljevidih? Kaj
pomenijo tri pike na koncu povedi?
Slovar slovenskih frazemov, Slovenski
pravopis, SSKJ
posredna
Dejavnosti po branju
Kaj pomeni glagol mikati in kaj
samostalnik mik?
SSKJ
posredna
Kaj pomeni, da je izpovedovalka fantu
vrgla smehljaj? Moramo to besedno zvezo
razumeti zares (dobesedno) ali si je treba
njej pomen le predstavljati (ga razumeti v
prenesenem pomenu)?
SSKJ
posredna
Kaj bi se zgodilo, če bi dobesedno razumeli
prošnjo Pojdi mi na roko pa stopi na
telefon? Kaj pomeni iti na roko? Kaj
pomeni stopiti na telefon? Poznate še
kakšne izraze (besedne zveze), ki jih
moramo razumeti v prenesenem pomenu,
če jih želimo razumeti prav? Kako se
pomen besed prenaša?
Slovar slovenskih frazemov, SSKJ
posredna
Novak je svojo pesem poimenoval za
definicijo. Kaj je definicija?
SSKJ
posredna

Lela B. Njatin – Velikanovo srce
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
Kaj menite o uporabi velike začetnice v tej
pravljici, zlasti pri poimenovanjih, kakor na
primer Velikan, Gospodinja, Veter, Srnica?
Kaj je želela avtorica s tem poudariti?
Slovenski pravopis
posredna
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Borut Gombač – Rumena in modra nogavica
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
S pomočjo SSKJ pojasnite pomene besed,
ki se pojavljajo v Gombačevi pripovedi.
rezko
štrbunkniti
panično
peklensko
SSKJ
neposredna

Feri Lainšček – Ajša Najša
Razdelek v berilu
Naloga 1

Dejavnosti po branju

Povežite besede s pravilno razlago.
kolega
dejstvo, da kdo živi s kom, tako da med njima ne prihaja do
nesoglasij
nikarte
kinodvorana v Ljubljani
komuna
grško-španski slikar, kipar in arhitekt, deloval v 16. in 17.
stoletju
kader
delavci, usposobljeni za določeno področje, stroko
El Greco
kdor ima s kom enak poklic ali je zaposlen v isti ustanovi
simbioza
krepi prepoved ali željo, da se kaj ne zgodi
(Možna) raba priročnika
SSKJ, Slovenski pravopis
Navezava na priročnik
posredna
Komentar
Če učenec ali učenka ne bi znala povezati
besed iz levega stolpca z razlagami na
desni, bi si lahko pomagala s SSKJ in
Slovenskim pravopisom.
Glasno preberite besedo vedênje in besedo
Naloga 2
védenje. V Slovarju slovenskega knjižnega
jezika poiščite geselski članek, ki
posamezno besedo razlaga, in besedi
uporabite v večstavčnih povedih.
(Možna) raba priročnika
SSKJ
Navezava na priročnik
neposredna
Poleg navadnih tvorjenk (npr. gumicijada)
Naloga 3
učiteljica glasbe uporablja še celo vrsto
besed, ki jih smemo šteti v poseben
mladostniški jezik ali sleng. Besedilo
preberite še enkrat in opazujte, kako
stopnjuje pridevnike in spreminja stalne
besedne zveze. Izpišite primere slenga in
slengovske besede nadomestite s knjižnimi
sopomenkami.
(Možna) raba priročnika
SSKJ
Navezava na priročnik
posredna
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Komentar

Pri tej nalogi bi si učenci in učenke lahko
pomagali z iskanjem sopomenk s SSKJ.

Desa Muck – Pod milim nebom
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
Kako bi vi pojasnili besedo klošar?
Odgovor preverite v SSKJ.
SSKJ
neposredna

Bogdan Novak – Bela past
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Stvarna pojasnila
Kako bi pojasnili pomen povedi Še kakšnih
sto metrov celca so imeli do koče.
SSKJ
posredna
V povedi se pojavlja beseda celec. Menim,
da je večini učencev ta izraz neznan, zato
lahko njegov pomen preverijo v SSKJ.
Katere pogovorne izraze odkrijete v
odlomku? Zamenjajte jih s knjižnimi
sopomenkami.
SSKJ
posredna
Sopomenke lahko iščejo s pomočjo SSKJ.

Niko Grafenauer – Samota
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Razložite pomen besednih zvez zaklepati
se sam vase, sanjski prst domišljije, graditi
gradove v oblakih, biti na štiri oči.
Slovar slovenskih frazemov, SSKJ
posredna

Ervin Fritz – Song o ljubezni
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Dejavnosti po branju
Naštejte čim več rim na besedo ljubezen in
sestavite svoj song o ljubezni (lahko
uporabljate tudi slengizme).
portal Fran
posredna
Učenci in učenke lahko rime iščejo s
pomočjo portala Fran.
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Tone Partljič – Ali veš, koga so danes pokopali? je vprašal Domen osorno
Razdelek v berilu
Naloga

Dejavnosti po branju
Ali je avtor poznal pomen vseh besed, ki
jih je tako rad ponavljal? Ali vi veste, kaj
pomeni beseda osorno?
SSKJ
posredna

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Polonca Kovač – Urške so brez napake
Razdelek v berilu
Naloga

Stvarna pojasnila
V besedilu poiščite pogovorne besede in
besedne zveze, izpišite jih in jim poiščite
knjižne ustreznice, npr: rojstnodnevna
party – rojstnodnevna zabava, prilimati –
prilepiti, zlomek babji, zoprna koza …
SSKJ
posredna

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Polonca Kovač – Andrejev ni nikoli preveč
Razdelek v berilu
Naloga 1

Dejavnosti pred branjem
Prebrali boste poglavje z naslovom Tudi
če jih je sama škodoželjnost. Kaj pomeni
beseda škodoželjnost? Kakšen je po
vašem mnenju človek, ki je škodoželjen?
SSKJ
posredna
Misel, anekdota
Pogovorite se o navedenih pregovorih o
hudobiji.
− Kdor drugemu jamo koplje, sam
vanjo pade.
− Kakor ti meni, jaz tebi.
− Kar tebi ni drago, ne stori drugemu.
SSKJ
posredna
Pomen pregovora Kar tebi ni drago, ne
stori drugemu ni razložen v nobenem
jezikovnem priročniku.

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Posredna/neposredna navezava
Komentar

Miroslav Košuta - Stegnjeni prst
Razdelek v berilu
Naloga 1

(Možna) raba priročnika

Dejavnosti po branju
Kaj predstavlja stegnjeni prst? Ali preti ali
kaže smer?
Zakaj so trgovci debeli? Kaj štejejo?
Kako bi razložili, da se vrsta vije od
vsakega prsta?
Slovar slovenskih frazemov
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Navezava na priročnik
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

posredna
Dopolnite reke in jih razložite.
Kdor gre na Dunaj, mora pustiti …
Vse poti vodijo v …
Lublana je …, Maribor je pa …
Ali poznate še kak drug kraj, ki je povezan
s posebno zrimano značilnostjo?
SSKJ
posredna
Pregovor Lublana je bolana, Maribor pa
čisto nor ni razložen v nobenem
jezikovnem priročniku. Učenci in učenke
bi si morali pomagati z drugimi viri.

Saša Vegri – Kaj vse diši
Razdelek v berilu
Naloga 1

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 3
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Pesem govori o tem, kaj vse diši. Dostikrat
rečemo diši po snegu. Kako diši sneg?
Lahko sploh rečemo, da sneg diši? Kaj
pravzaprav povemo z besedno zvezo, da
diši po snegu. Dostikrat tudi rečemo učenje
mu ne diši. Kaj to pomeni?
SSKJ
posredna
Dejavnosti po branju
Protipomenka besede dišati je smrdeti.
Katere vse pomene ima?
SSKJ
posredna
Včasih za koga rečemo, da je zagledan sam
vase. Kaj to pomeni? Kaj pa pomeni, če za
koga rečemo, da stanuje pred ogledalom?
SSKJ
posredna

Dane Zajc – Pivci tišine
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Ljudje po navadi pijemo tekočino (vodo,
mleko, čaj …). Kaj pomeni piti iz čaše
modrosti?
SSKJ
posredna

Tone Pavček – Pesem
Naloga 1

Povežite besedi, ki se rimata. Izmislite si še
lastne rime k povezanim besedam.
sama
ukrade
kane
beseda
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(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

propade
nastane
seveda
mama
portal Fran
posredna
Učenci lahko rime iščejo s pomočjo portala
Fran.
Napiši definicijo pesmi.
SSKJ
posredna

Matej Bor – Osel je osel
Razdelek v berilu
Naloga 1

Dejavnosti pred branjem

Povežite, kar spada skupaj.
Biti kronani osel
stvari
i-a
previden
kjer osel leži, tam dlako pusti
muš
pušča nered
osel gre samo enkrat na led
oslič
prepirati se za oslovo senco
rigač
sivček
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Posredna/neposredna navezava
Naloga 3
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Naloga 4

prepirati se brez vzroka, zaradi nepomembnih
celo nespameten človek je po slabi izkušnji
osel, osliček
nereden človek se spozna po tem, da za seboj
morska riba
glas osla
osel (nar. primorsko)
biti zelo neumen, nespameten
sivi dolgouhec
Slovar slovenskih frazemov, SSKJ
posredna
Če učenci in učenke ne bi znali poiskati
besedam iz levega stolpca pravih
pomenov v desnem stolpcu, bi si lahko
pomagali z omenjenima slovarjema.
Dejavnosti po branju
Kaj pomeni biti osel?
Slovar slovenskih frazemov, SSKJ
posredna
Kakšna je zveza med pregovorom Pošlji
osla križemsvet, nazaj ti pride uhat kot
prej in besedilom Mateja Bora.
/
posredna
Da bi učenci in učenke lahko odgovorili
na vprašanje, bi morali razumeti pomen
pregovora, vendar ta ni razložen v
nobenem jezikovnem priročniku, zato bi
si morali pomagati z drugimi viri.
Ali je človek trmast kot osel ali neumen
kot osel?
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(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Slovar slovenskih frazemov, SSKJ
posredna

Svetovna književnost (19. in prve polovice 20. stoletja)
Miroslav Antić – Koder plavih las
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Kaj pomenijo besedne zveze biti slep od
ljubezni, biti v devetih nebesih, ljubezenski
trikotnik, ljubiti iz dna srca, onadva sta
Romeo in Julija?
Slovar slovenskih frazemov
posredna

Jaques Prevent – Zabušant
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 3
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 4
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 5
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Komu rečemo delomrznež? Ali lahko taki
osebi rečemo tudi lenoboljubec? Kaj je
protipomenka besede delomrznež?
SSKJ
posredna
Medijska ustvarjalnica
Kaj pomenijo besede delomrznež,
človekomrznež, ljudomrznež?
SSKJ
posredna
Kaj pomeni lenobo pasti, lenobo prodajati?
Kakšna je razlika med lenobo in lenivcem?
SSKJ
posredna
Napišite pesem, v kateri bo veliko rim na
besedo zabušant (npr. briljant, fant, gigant,
komediant, muzikant …).
portal Fran
posredna
Napišite pesem, v kateri bo veliko rim na
besedo lenuh (npr. dolgouh, grduh, kožuh,
lapuh, napuh, oderuh, potepuh, skopuh …).
portal Fran
posredna

Oscar Wilde – Sebični velikan
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika

Stvarna pojasnila
Pridevnik bridek ima v različnih besednih
zvezah različne pomene. Kaj npr. pomeni
bridka sablja? Pa bridko zdravilo? In
bridka izkušnja?
SSKJ
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Navezava na priročnik

posredna

Ivan Andrejevič Krilov – Volk in jagnje
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Premislite in razložite pomen pregovora V
slogi je moč.
Kaj pomeni geslo treh mušketirjev Vsi za
enega, eden za vse?
Kaj pomeni, če rečemo, da se imata rada
kot pes in mačka?
SSKJ, Slovar slovenskih frazemov2
posredna

Slovenska književnost (19. in prve polovice 20. stoletja)
Miško Kranjec – O mamici, ki je postajala čedalje manjša
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Kaj pomeni beseda mrzek?
SSKJ
posredna
Kaj pomeni onikati? Izpišite povedi, v
katerih je uporabljeno onikanje. Kaj je
hotel pisatelj s tem ponazoriti? Izpisane
povedi prevedite v sodobni knjižni jezik.
SSKJ
posredna

Fran Levstik – Novoletno voščilo mestnega bobnarja
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Poglejte v slovar, kaj pomeni beseda
mecen.
SSKJ
neposredna

Fran Levstik – Martin Krpan
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Kaj pomenita pojma dialog in monolog?
SSKJ
posredna
Dejavnosti po branju
Poskušajte razložiti besede krama, očediti
in obrenkati (pomagate si lahko s SSKJ).
SSKJ
neposredna

2

V Slovarju slovenskih frazemov je razložen pomen frazema biti kot pes in mačka, v SSKJ pa
najdemo razložen pomen gesla Vsi za enega, eden za vse in pomen pregovora V slogi je moč.
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Starejša svetovna književnost
Tezej in Minotaver
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Besedam in besednim zvezam blažiti
bolečino, labirint, rojak, gotova smrt,
(s)počiti (se) poiščite sopomenke.
SSKJ
posredna

V poglavju Starejša svetovna književnost ni nalog, ki bi se navezovale na rabo jezikovnih
priročnikov.
Starejša slovenska književnost
Ljudska – Pegam in Lambergar
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 3

Dejavnosti pred branjem
Kaj pomeni beseda vitez?
SSKJ
posredna
Ali veste, kaj pomeni beseda pegam?
SSKJ
posredna

Preverite, ali razlage na desni ustrezajo besedam na levi.
ak – če
da men dopadla – da mi bo všeč
glavo vagati – važno, prezirljivo
glihe ni – pri
lina manjša – odprtina v steni
všenicica – pšenica
per – enakega ni
zlod – hudič, zloben človek
ošabno – tvegati glavo, izpostaviti se nevarnosti
(Možna) raba priročnika
SSKJ
Navezava na priročnik
posredna
Razdelek v berilu
Literarnovedna pojasnila
Ljudska pesem Pegam in Lambergar je
Naloga 4
romanca. Kako bi vi pojasnili ta pojem?
Romanca je
a)
pripovedna pesem,
b)
skladba liričnega značaja,
c)
ljubezensko razmerje.
(Možna) raba priročnika
SSKJ
Navezava na priročnik
posredna
Ljudska – Graščakov vrtnar
Razdelek v berilu

Dejavnosti pred branjem
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Naloga
Besede iz levega stolpca povežite s pravilno razlago na desni.
ino
zgornji del človeškega telesa med lopaticama
jemati slovo
ukazati
kvišku
takoj
lina
suknjič (starinsko)
pleča
poslavljati se (starinsko)
pri priči
oknu podobna odprtina
rabelj
navzgor
stan
ceniti (nekoga, nekaj)
štimáti
kdor (poklicno) izvršuje smrtno kazen
suknjica
in, pa (zastarelo)
veleti
družbeni sloj
(Možna) raba priročnika
SSKJ
Navezava na priročnik
posredna
Komentar
Če učenci in učenke ne bi našli ustrezne
razlage pomena, bi si lahko pomagali s
SSKJ.
Ljudska – Volkodlak v Ribnici
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnost po branju
Kaj pomenijo rekla volk v ovčji preobleki,
človek človeku volk, da bo volk sit in koza
cela, mi o volku, volk iz gozda?
SSKJ, Slovar slovenskih frazemov
posredna

Ljudska – Kralj Matjaž
Razdelek v berilu
Naloga 1

Dejavnosti po branju

Povežite besedo z ustrezno razlago.
repišče
glog
koščičastimi

držaj, ročaj
travnat grm ali drevo z napiljenimi listi, belimi cveti in rdečimi

plodovi
ročnik
njiva, na kateri raste repa
duplo
duplina; votlina v deblu
(Možna) raba priročnika
SSKJ
Navezava na priročnik
posredna
V pripovedi ste prebrali besedne zveze
Naloga 2
zlate kovati, zlati časi, rujno vince. Kaj
pomenijo?
(Možna) raba priročnika
SSKJ
Navezava na priročnik
posredna
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Naloga 3
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Bi znali pojasniti, kaj pomeni, da si je pri
njem vsak revež lahko izprosil milosti in
pravice?
SSKJ
posredna

Ljudska – Kako je Peter Klepec nagnal Turke
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Je beseda Hrvatska jezikovno ustrezna?
Utemeljite in pojasnite, katero besedo bi
uporabili.
Slovenski pravopis
posredna

4.6.1.1 Analiza
V berilu Novi svet iz besed 7 se je v poglavjih Svetovna književnost po letu 1950,
Slovenska književnost po letu 1950, Svetovna književnost 19. in prve polovice 20,
stoletja, Slovenska književnost 19. in prve polovice 20. stoletja in Starejša
slovenska književnost pojavilo 62 nalog, ki so se navezovale na rabo jezikovnih
priročnikov.
Kar 57 nalog je bilo takih, kjer so se naloge posredno navezovale na rabo jezikovnih
priročnikov, le 5 pa se jih je navezovalo neposredno.
Največ nalog (53) se je navezovalo na rabo SSKJ. 2 nalogi sta se navezovali na
Slovar slovenskih frazemov, 9 pa je bilo takih, kjer bi Slovar slovenskih frazemov
lahko uporabili poleg SSKJ. 7 nalog se je navezovalo na rabo Slovenskega
pravopisa, v 4 primerih pa bi še Slovenski pravopis lahko uporabili s SSKJ in
Slovarjem slovenskih frazemov. Primer za to je bila naloga (Barbara Gregorič
Gorenc – Tri pike …), pri kateri je bilo navodilo kompleksno in bi si učenci pri
reševanju naloge morali poleg Slovenskega pravopisa pomagati še z dvema
priročnikoma, in sicer s Slovarjem slovenskih frazemov in s SSKJ.
3 naloge so se navezovale na pomen pregovorov. Od 8 pregovorov v omenjenih
nalogah je bilo možno 4 najti pomene v SSKJ. 3 pregovorov ne najdemo v nobenem
jezikovnem priročniku (Kar tebi ni drago, ne stori drugemu; Lublana je bolana,
Maribor pa čisto nor; Pošlji osla križemsvet, nazaj ti pride uhat kot prej). Pri tem
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se pojavi težava, da nimamo priročnika, v katerem bi bili razloženi pomeni
pregovorov. Predpostavljam, da bi učenci in učenke pri reševanju tovrstnih nalog
lahko bili manj uspešni. V primerih, kjer pomen pregovora ni razložen v nobenem
priročniku, bi si učenci in učenke morali pomagati z drugimi viri. Najverjetneje bi
si pomagali z različnimi spletnimi stranmi, kjer so razloženi pomeni posameznih
pregovorov, vendar vse spletne strani niso zanesljivi vir informacij.
Največ nalog je bilo takih, kjer je navodilo od učencev zahtevalo, naj poiščejo
pomene besed, besednih zvez in frazemov. Nekaj nalog je bilo takih, kjer morajo
učenci in učenke med seboj povezati dane besede z njihovimi ustreznimi razlagami,
poiskati sopomenke danim besedam, preveriti, če so dane razlage k besedam
ustrezne, izbrati pravilno razlago pojma med danimi možnostmi, poiskati rime
danim besedam. Učenci si lahko pri iskanju rim pomagajo s portalom Fran.
V berilu se pojavijo 4 naloge, pri katerih je danim besedam treba poiskati še druge
rimane besede. Za iskanje rim je ustrezen portal Fran.
Ugotavljam, da je večina navodil v berilu precej omiljenih. Prevladujejo navodila
v obliki vprašalnic (npr. Kako bi pojasnili besedo?; Kako bi pojasnili pomen
povedi?; Ali veste, kaj pomeni …?, Kaj to pomeni?; Bi znali pojasniti, kaj pomeni
…?). Pojavlja se tudi oblika poskusite + nedoločnik (npr. poskusite pojasniti).
Menim, da se pri tovrstnih navodilih zmanjša aktivnost učencev in učenk. Bolje bi
bilo, če bi navodila učence in učenke neposredno nagovarjala k rabi jezikovnih
priročnikov, na primer z velelniško obliko (pojasnite, razložite, kaj pomeni …).
Tovrstnih navodil je precej manj. Pojavljajo se tudi navodila, ki učence spodbujajo
k skupinskemu delu (npr. pogovorite se o …).

4.6.2 Gradivo: Novi svet iz besed 8, berilo za 8. razred osnovne šole
Avtorice: Milena Mileva Blažič, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina,
Alenka Žbogar, Marija Meglič
Založba: Rokus Klett
Leto izdaje: 2015
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Svetovna književnost po letu 1950
Louis Sachar – Zeleno jezero
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Dejavnosti pred branjem
Kaj vse pomeni beseda kolonija?
SSKJ
posredna
Dejavnosti po branju
Kaj hoče sporočiti Stanleyju, ko mu reče,
da tole ni kolonija za majhne punčke?
SSKJ
posredna
Pomen besedne zveze biti majhna punčka
lahko učenci in učenke najdejo v SSKJ.

Gaby Schuster – Velika ljubezen
Razdelek v berilu
Naloga

Stvarna pojasnila

Prvi dve manj znani besedi iz odlomka sta pojasnjeni s sopomenkama, ostale na isti
način pojasnite sami.
evforičen – pretirano srečen
frontalni napad – čelni napad
biti figo mar –
čvekati –
oslarija –
špaget –
happy end –
biti prišteven –
buljiti –
zmešati štrene –
starokopitno –
avša –
priti stvari do dna –
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

SSKJ
posredna
Učenci in učenke bi si lahko z iskanjem
sopomenk pomagali s SSKJ. Težave bi
jim lahko predstavljala angleška besedna
zveza happy end, saj je v tej obliki v
slovarju ne bi mogli najti. Našli bi jo v
podomačenem zapisu hepiend.

Robert Swindells – Na hladnem
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika

Dejavnosti pred branjem
Kdo je brezdomec?
Kaj je stereotip?
SSKJ
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Navezava na priročnik

posredna

Ray Douglas Brandbury – Marsovske kronike
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Stvarna pojasnila
Besede vročično, zanosno in ducat
uporabite vsako v svoji povedi in tako
dokažite, da razumete njihov pomen.
SSKJ
posredna
Če učenci in učenke ne razumejo
pomenov danih besed, tudi ne morejo
tvoriti smiselnih povedi, zato je v tem
primeru nujna raba SSKJ.

Slovenska književnost po letu 1950
Taja Kramberger – Prebavne težave hišnega predpražnika
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Stvarna pojasnila
Kaj pomenijo besedne zveze rebrasti
pladnji bulerjev ali superg, gurmanska
slow food požrtija z več hodi, me redno
namaha s posebnim loparjem? Pozorni
bodite zlasti na podčrtane besede.
SSKJ
posredna
Pomen vseh podčrtanih besed, razen slow
food, je razložen v SSKJ.

Peter Svetina – Manjša smola
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 3
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 4
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Kako se počutite, kadar imate smolo?
Slovar slovenskih frazemov, SSKJ
posredna
Ali veste, kdo je smôlar?
SSKJ
posredna
Dejavnosti po branju
Kaj pomeni on je zaljubljen do ušes, ona
pa še malo čez?
SSKJ
posredna
Kaj pomenijo tri pike (…) na koncu
pesmi?
Slovenski pravopis
posredna
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Vinko Möderndorfer – Cesta
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Spomnite se in zapišite čim več besed,
izpeljanih iz besede cesta (npr. cestnina,
pocesten, cestica …). Zapišite tudi njihove
pomene. Svoje zapise primerjajte s
slovarskimi sestavki v SSKJ. Kaj
ugotavljate?
SSKJ
neposredna

Desa Muck – Hči lune
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 3
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Razložite pomen stalnih besednih zvez
zapreti sapo, morje solza, motati se pod
nogami.
SSKJ
posredna
V katerem primeru je prav, da je beseda
luna napisana z malo začetnico, in v
katerem primeru je ustrezna velika
začetnica? Besedi uporabite v povedi.
Slovenski pravopis
posredna
Stvarna pojasnila
Razložite pomen besedne zveze biti
zatreskan.
SSKJ
posredna

Ace Mermolja – Deček
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
Kaj pomenijo besede au, čira čara, hop,
tlesk, žvenk?
SSKJ
posredna

Miha Avanzo – Kako napišeš pesmico
Razdelek v berilu
Naloga 1

(Možna) raba priročnika

Dejavnosti po branju
Kaj pomeni glagol nagrmaditi?
a) Zažgati na grmadi.
b) Zmetati na grmadi.
c) Napraviti grmado.
SSKJ
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Navezava na priročnik
Komentar
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

posredna
Učenci in učenke lahko ustrezen pomen
preverijo v SSKJ.
Kaj pomeni besedna zveza pravica
skazíca?
SSKJ
posredna
V nobenem normativnem priročniku ni
razloženega pomena tega frazema. Učenci
in učenke bi si lahko pomagali s SSKJ in
poiskali pomen besede skaziti.

Marko Kravos – Beseda ni konj
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 3

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Ali kdaj uporabljate stalno besedno zvezo
beseda ni konj? Kaj vam pomeni?
Slovar slovenskih frazemov
posredna
Dejavnosti po branju
Pojasnite pomen besede beseda v verzih
kaj me boste za besedo prijemali in Ne
boste na eni besedi jahali.
Slovar slovenskih frazemov, SSKJ
posredna
Medijska ustvarjalnica
Izbrskajte še druge stalne besedne zveze,
ki govorijo o besedi. Ugotovite, koliko ste
jih skupaj zbrali v razredu. Razložite
pomenske razlike med njimi in jih
preoblikujte (posodobite, spremenite jim
pomen, dodajte/odvzemite rimo …).
Slovar slovenskih frazemov, SSKJ
posredna

Niko Grafenauer – Življenje
Razdelek v berilu
Naloga 1

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Kaj pomeni, če za koga rečemo, da živi v
oblakih?
Kako živi človek, ki živi iz rok v usta?
Kako pa tisti, ki živi kot ptiček na veji?
Kje živi, kdor živi bogu za hrbtom?
SSKJ, Slovar slovenskih frazemov
posredna
Dejavnosti po branju
Razložite, kaj pomeni, da življenje na nitki
visi, in kaj, da med prsti polzi.
Slovar slovenskih frazemov, SSKJ
posredna
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Tone Partljič – Moj ata, socialistični kulak
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Katere pomenske odtenke ima besedna
zveza spati s kom?
SSKJ
posredna
Dejavnosti po branju
Tinček zagotovi, da je bila mama dobra z
vsemi, ker ne ve, da je takšna izjava
dvopomenska. Kaj še pomeni poleg tega,
da je bila mama prijazna?
SSKJ
posredna

Gregor Strniša – Deklica s ptico
Razdelek v berilu
Naloga 1

Dejavnosti po branju
Kaj pomeni, če rečemo, da je barva
topla? Kaj pomeni, kadar rečemo, da diši
po snegu?
SSKJ
posredna
Dejavnosti po branju
Kaj je ikona?
SSKJ
posredna

(Možna) raba priročnika
Posredna/neposredna navezava
Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Marjan Rožanc – Pravljica
Razdelek v berilu
Naloga

Dejavnosti pred branjem
Poznate pregovor Kdor ne dela, naj ne je?

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

SSKJ
posredna
Pregovor je v SSKJ omenjen, ni pa
razlage njegovega pomena.

Janez Menart – Paž
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Kdo so bili vitezi?
SSKJ
posredna

Vladimir Kavčič – Vaška Komanda
Razdelek v berilu

Misel, anekdota
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Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Pogovorite se o spodnjih slovenskih in
latinskih pregovorih.
−
Če želiš mir, pripravljaj se na
vojno. (lat.)
−
Kjer ljudje v miru žive, ptice jim
rajske žvrgole.
−
Kjer se veliki prepirajo, mali
umirajo.
−
Med vojno muze molčijo. (lat.)
−
Zob za zob, kri za kri.
Slovar slovenskih frazemov
posredna
V Slovarju slovenskih frazemov najdemo
razlago za frazem zob za zob. Pregovora
zob za zob, kri za kri pa ni razložen v
nobenem jezikovnem priročniku. Učenci
in učenke bi lahko na podlagi frazema zob
za zob razumeli bistvo pregovora.
Preostale tri pregovore bi morali poiskati
v drugih virih.

Tone Pavček – Tožba
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
V SSKJ preverite, koliko različnih
pomenov ima beseda tožba. Kdaj jo vi
uporabljate? Po poslušanju in branju
pesmi presodite, v katerem pomenu jo
uporablja pesnik.
SSKJ
neposredna

Branka Jurca – Ko zorijo jagode
Razdelek v berilu
Naloga 1

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Kaj nam narekuje pravopis glede
zapisovanja osebnih imen, ki so običajno
sestavljena iz imena in priimka? Kaj pa
glede stvarnih občnih imen, s katerimi
zapisujemo vrsto česa, npr. vrsto društva,
izdelka, pa tudi ime praznika in ime
zdravila?
Slovenski pravopis
neposredna
Dejavnosti po branju
Kaj po vašem mnenju pomeni poved
Ampak tenko piskata?
Slovar slovenskih frazemov
posredna
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Svetovna književnost 19. in prve polovice 20. stoletja
Jaroslav Hašek – Kako sem si kuhal jajce v mehko
Razdelek v berilu
Naloga 1

Stvarna pojasnila

Pojasnite manj znane besede. Pomagajte si z zgledoma.
špirit – alkohol, ki nastaja pri vrenju grozdnega in sadnega sladkorja.
papinov lonec – posoda, v kateri je zaradi zvišanega tlaka mogoče segreti vodo nad
100 stopinj, ne da bi dvignilo pokrovko, zato je hrana kuhana hitreje.
vzreja –
perutninarstvo –
leksikon –
(Možna) raba priročnika
SSKJ
Navezava na priročnik
posredna
Razdelek v berilu
Dejavnosti po branju
V nekaj povedih pojasnite in s primeri
Naloga 2
ponazorite, kaj pomeni izraz humoren.
(Možna) raba priročnika
SSKJ
Navezava na priročnik
posredna
Rudyard Kipling – Lovska pesem sionijskega krdela
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
S SSKJ in drugimi jezikovnimi priročniki
ugotovite, kaj pomenijo besede svit,
sambar, zaruliti, zor, čuj. Dokažite, da
razumete njihov pomen – uporabite jih v
novih povedih.
SSKJ
neposredna

Branislav Nušić – Sumljiva oseba
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
Vsakega izmed manj znanih izrazov
(odkrižati se, malopriden, mir besedi,
brigati se) uporabite v povedi, iz katere bo
razvidno, kaj ta izraz pomeni, na primer:
latvica – Lončeno skledo, običajno
namenjeno shranjevanju mleka,
imenujemo latvica.
SSKJ
posredna

Lev Nikolajevič Tolstoj – Starejši brat
Razdelek v berilu

Dejavnosti po branju
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Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Veste, kaj pomeni izraz idealizirati?
Skupaj si poglejte razlago tega izraza v
slovarju tujk, nato pa odgovorite na
vprašanje: Ali Tolstoj po vašem mnenju v
odlomku brata idealizira? Zakaj?
(Veliki) slovar tujk
neposredna

Nikolaj Vasiljevič Gogolj – Revizor
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Kaj pomeni izraz fizionomija? Pa
kravateljc?
SSKJ
posredna
Medijska ustvarjalnica
Za poštarja Hlestakov zapiše, da zverinsko
pije. Zapišite vsaj še pet besed ali
besednih zvez z istim pomenom.
SSKJ
posredna

Slovenska književnost 19. in prve polovice 20. stoletja
Miško Kranjec – Otroci, čigavi ste?
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Janko Kersnik – Mačkova očeta
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Stvarna pojasnila
Besede šilce, nikak, najnaprej razložite,
kakor jih razumete iz sobesedila, ali si
pomagajte s slovarjem.
SSKJ
neposredna
Dejavnosti po branju
Še enkrat preberite tiste dele besedila, v
katerih je jezik izrazito starinski, in jih
prevedite v sodobno slovenščino. Kaj
opažate?
SSKJ
posredna
Učenci in učenke lahko v SSKJ najdejo
starinske besede in njihove razlage, ki se
pojavljajo v odlomku, in jih na tak način
prevedejo v sodobno slovenščino.

Ivan Tavčar – Visoška kronika
Razdelek v berilu
Naloga

Dejavnosti po branju
V odlomku je rabljena starinska
slovenščina. Še enkrat ga preberite in ga
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(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

sproti prevajajte v sodobno slovenščino.
Ali sedaj bolje razumete prebrano?
SSKJ
posredna

Ivan Tavčar – Holekova Nežika
Razdelek v berilu
Naloga 1

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
Besede in besedne zveze obledvati,
fabrika, miče (mikati), se je delalo
pohujšanje, kaj se če, binkoštni
ponedeljek, gorjanci, štibale, zal, šmarni
tolarček, vže, soržica, sipa, dveri, petica,
žugavec, poliček najprej sami razložite,
nato razlago preverite v slovarju ali kateri
drugi knjigi.
SSKJ
neposredna
Dejavnosti po branju
Poiščite od pet do deset besed ali besednih
zvez, s katerimi je pripovedovalec
predstavil glavno književno osebo. V
SSKJ poiščite sodobne knjižne sopomenke
zanje in Nežiko na novo označite.
SSKJ
neposredna

Josip Jurčič – Jurij Kozjak, slovenski janičar
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
V odlomku je rabljena starinska
slovenščina. Odlomek še enkrat preberite
in ga sproti prevajate v sodobno
slovenščino. Ali sedaj bolje razumete
prebrano?
SSKJ
posredna

Simon Jenko – Po slovesu
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Kaj počnemo, kadar od česa jemljemo
slovo?
SSKJ
posredna

France Prešeren – Povodni mož
Razdelek v berilu
Naloga 1

Dejavnosti po branju
Kaj pomeni besedna zveza voditi za nos?
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(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Slovar slovenskih frazemov
posredna
Na začetku drugega verza pete kitice
izvemo, da se Urška prešerna brani. Kaj
to pomeni? V katero besedno vrsto sodi
beseda prešeren, če je zapisana z malo
začetnico? In kaj pomeni, če je zapisana z
veliko?
SSKJ, Slovenski pravopis
posredna

Starejša svetovna književnost
Jean-Baptiste Poquelin Moliére – Sganarel ali namišljeni rogonosec
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
Besede in besedne zveze togota, umen,
lahkoživ, pogin, delati tlako, mlatiti
prazno slamo uporabite v povedih.
SSKJ
posredna
Predvidevam, da vse besede oz. besedne
zveze učencem in učenkam niso
pomensko jasne, zato bi bilo dobro, da bi
njihov pomen najprej preverili v SSKJ.
Medijska ustvarjalnica
Razporedite se v skupine in odlomek
zapišite v prozni obliki in v sodobnem
knjižnem jeziku.
SSKJ
posredna

Ovid – Orfej in Evridika
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Najdite čim več sopomenk besedama
mračina in somoren.
SSKJ
posredna

Starejša slovenska književnost
Valentin Vodnik – Dramilo
Razdelek v berilu
Naloga

Dejavnosti pred branjem

Pred branjem pravilno združite prvi in drugi del pregovorov, nato se pogovorite o
njihovemu pomenu.
Brez dela

kdor ga ima
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Kakršni starši,
Lenega čaka strgan rokav
Ljubo doma,
Za dežjem
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

ni jela.
pal'ca beraška, prazen bokal.
sonce posije.
takšni otroci.
SSKJ, portal Fran
posredna
V SSKJ je razložen pomen pregovora Za
dežjem posije sonce. Vsi ostali, razen
pregovora Lenega čaka strgan rokav,
pal'ca beraška, prazen bokal, pa so v
SSKJ omenjeni, ni pa razložen njihov
pomen.

Anton Tomaž Linhart – Županova Micka
Razdelek v berilu
Naloga

Dejavnosti po branju

Linhartove povedi zapišite v sodobni slovenščini. Pomagajte si z zgledom:
Saj še ni dolgo, da si take norčije štimála!
Saj še ni dolgo, kar so ti bile takšne norčije všeč!
− Pak skoraj pridi!
− Naj pak bo!
− Bom le še pogledal, če so moji hlapci in moje krščenice že delopust naredili.
− Proč jo vrzi, kmetiška je gorši!
(Možna) raba priročnika
SSKJ
Navezava na priročnik
posredna

4.6.2.1 Analiza
V berilu za 8. razred Novi svet iz besed 8 se je v poglavjih Svetovna književnost po
letu 1950, Slovenska književnost po letu 1950, Svetovna književnost 19. in prve
polovice 20. stoletja, Slovenska književnost 19. in prve polovice 20. stoletja,
Starejša svetovna književnost in Starejša slovenska književnost pojavilo 53 nalog,
ki so bile posredno ali neposredno povezane z rabo normativnih jezikovnih
priročnikov.
Bistveno več je bilo nalog, ki so bile z rabo priročnikov povezane posredno, ter je
bilo 45, tistih, ki so bile povezane neposredno pa 8.
Največ nalog je bilo takšnih, kjer je bilo treba poiskati pomene besed ali besednih
zvez.
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Naloge so bile povezane z iskanjem sopomenk danim besedam, prevajanjem
besedila iz starinske slovenščine v sodobno, iskanjem pomenov za dane frazeme, 2
nalogi sta se navezovali na pravopisno problematiko. Pri nalogah, kjer je bilo treba
razložiti pomen frazema, ni bilo omenjeno, naj učenci poiščejo pomen v Slovarju
slovenskih frazemov, ampak je bil omenjen le SSKJ.
V 45 primerih se je spodbujala raba SSKJ. S Slovarjem slovenskih frazemov bi si
lahko pomagali v 9 primerih, od tega bi bila v 4 primerih možna tudi raba SSKJ.
Na Slovenski pravopis so bile vezane le 4 naloge, v 1 primeru bi si morali učenci in
učenke pomagati še s SSKJ zaradi kompleksnejšega navodila (France Prešeren –
Povodni mož). V 1 primeru je naloga bila vezana na rabo Velikega slovarja tujk. 5
nalog so ponujale možnost rabe portala Fran. V 4 primerih bi si s portalom lahko
pomagali pri prevajanju arhaičnih besed v sodobne, v 4 primerih pa pri pomenu
danih pregovorov.
3 naloge so bile povezane s pregovori. Prva jih je spraševala po tem, ali poznajo
pregovor Kdor ne dela, naj ne je. Menim, da gre tukaj posredno tudi za vprašanje,
ali poznajo njegov pomen. Tukaj se pojavi težava, saj pomena tega pregovora ni
razloženega v nobenem normativnem jezikovnem priročniku. Druga naloga se je
navezovala na to, naj se učenci pogovorijo o naslednjih slovenskih in latinskih
pregovorih: Če želiš mir, pripravljaj se na vojno. (lat.), Kjer ljudje v miru žive, ptice
jim rajske žvrgole, Kjer se veliki prepirajo, mali umirajo, Med vojno muze molčijo
(lat.), Zob za zob, kri za kri. Tudi na tem mestu se pojavi že omenjena težava, saj
njihovega pomena ne najdemo v nobenem normativnem jezikovnem priročniku.
Tretja naloga je bila prav tako povezana s pregovori; deli pregovorov so bili v
podani v levem in desnem stolpcu, in jih je bilo treba pravilno združiti, nato pa se
pogovoriti o njihovem pomenu. Za razliko od prejšnjih nalog, je tukaj navodilo
nagovarjalo k temu, naj učenci poiščejo pomen pregovorov. V SSKJ je nekaj od teh
pregovorov samo omenjenih, vendar ni razloženega njihovega pomena. Zopet se
pokaže težava, da nimamo nobenega priročnika, kjer bi bili razloženi pomeni
pregovorov. Predpostavljam, da bi učenci in učenke bili pri tovrstnih nalogah manj
uspešni. Opažam primanjkljaj na področju jezikovnih priročnikov, ki bi jih glede
na dane naloge potrebovali osnovnošolci.
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Ugotavljam, da so tudi v tem berilu navodila v veliki meri omiljena. Veliko je zvez
z vprašalnicama kdo/kaj je/so + samostalnik (npr. Kdo je zamejec?, Kaj je
stereotip?, Kaj je ikona?, Kdo so bili vitezi?). Pojavi se tudi vprašalnica z ali (npr.
Ali veste, kdo je smôlar?). V manjši meri se pojavijo navodila z velelnikom
(razložite, pojasnite, preverite, ugotovite).

4.6.3 Gradivo: Novi svet iz besed 9, berilo za 9. razred osnovne šole
Avtorji: Milena Mileva Blažić, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina,
Marica Žveglič, Alenka Žbogar
Založba: Rokus Klett
Leto izdaje: 2015

Svetovna književnost po letu 1950
Randy Powell – Se je poljubljati s punco, ki kadi, kot da bi lizal pepelnik?
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Stvarna pojasnila
Uporabite spodnje besede v smiselnih
povedih.
skulptura
žicati
prisvojiti si
luštkan
kul
SSKJ
posredna
Učenci in učenke lahko pomen neznanih
besed preverijo v SSKJ.

Slovenska književnost po letu 1950
Vesna Lemaić – Tisočšestoti razgovor za službo
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
Če je kakšna beseda nenavadna (npr.
spahniti se), poiščite njen pomen v SSKJ.
SSKJ
neposredna

Kozma Ahačič – Jezični možje
Razdelek v berilu

Dejavnosti po branju
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Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Razložite jezikovno dejstvo, da še danes v
nekaterih besedah pišemo L, čeprav ga ne
izgovarjamo, npr. v besedi volk.
Slovenska slovnica, Kratkoslovnica
posredna

Janja Vidmar – Debeluška
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
Besedilo je napisano izredno
komunikativno, zato v besedišču ni
zaslediti kakšnih neznanih izrazov, razen
morda besedi kul in froc. Kaj pomenita?
SSKJ
posredna

Maja Haderlap – Angel pozabe
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
V odlomku se pojavljajo številna
poimenovanja za stvari, predmete in
dogajanja v zvezi z gojenjem čebel,
čebelarstvom, npr.: čebelnjak, čebelja
družina, matica, točilo, čebelji roj, rojenje
čebel, bel klobuk s tančico, sat, vosek ipd.
Če katerekoli teh besed ne razumete,
poiščite njen pomen v SSKJ.
SSKJ, Čebelarski terminološki slovar
neposredna

Milan Kleč – Kravica
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
Nekoliko manj znane besede v odlomku,
npr. poslužiti se, nekolikanj, došli,
pojasnite s pomočjo SSKJ. Za kakšne
besede gre?
SSKJ
neposredna

Evalt Flisar – Stric iz Amerike
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Katere besede s slabšalnim pomenom
najdete v odlomku? Pojasnite njihov
pomen in ga preverite v SSKJ.
SSKJ
neposredna
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Marko Kravos – Zamejska žalostna
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 3

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Kdo je zamejec? V čem se zamejec loči od
izseljenca?
SSKJ
posredna
Dejavnosti po branju
Iz pesmi izpišite prvine pogovornega
jezika. Čemu jih pesnik uporablja?
Pogovorne izraze prestavite v knjižni
jezik.
SSKJ
posredna
Kravos v pesmi Zamejska žalostna
uporabi zanimive besedne igre. Pojasnite
naslednje verze oz. besedne zveze:
− Črnih pirhov zvrhan koš,
− Dolina solz,
− Zajci dušeni na rimski način,
− Črno zlato.
SSKJ, Slovar slovenskih frazemov
posredna

Svetlana Makarovič – Romanca o žabah
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Kako bi razložili naslednje izraze:
− Bila je vedno pepelka,
− Čarovnice delajo točo,
− Ne misli, da boš dobil princeso iz
pravljice,
− Njegovi pravljici nihče ne verjame,
− Pravljica govori o zakleti kraljični,
− Princ na belem konju,
− Rad sanjari in pravljičari,
− Srečati princa svojih sanj,
− Vedno je bil grdi raček,
− Začarani princ.
SSKJ
posredna

Ada Škerl – V našem veku
Razdelek v berilu
Naloga

Medijska ustvarjalnica
Veliki ruski pisatelj A. N. Tolstoj je
napisal epski roman z naslovom Vojna in
mir. Pogovorite se o naslednjih izrazih:
− čustvena vojna,
− hladna vojna,
− križarska vojna,
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− nesmiselna vojna,
− papirnata vojna,
− pošastna vojna,
− stoletna vojna,
− vojna zvezd,
− vojna norija.
SSKJ
posredna

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Svetovna književnost 19. in prve polovice 20. stoletja
Raymond Queneau – Vaje v slogu
Razdelek v berilu
Naloga 1

Dejavnosti po branju

Manj znanim besedam in besednim zvezam v levem stolpcu poiščite ustrezno razlago v
desnem.
topo zapopasti
zbasati
drenjava
gnada
kakošni
rovtar
gaziti
kladvo bije
železna pot
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 3

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

zvon zvoni
neroden, neuglajen človek
železnica
nejasno doumeti
visokost
zdrenjati
hoditi po (čem)
gneča
kakšen
SSKJ
posredna
Poiščite vsaj tri nenavadne sopomenke za
besedno zvezo kakóšni rovtar.
SSKJ
posredna
Stvarna pojasnila
Razložite spodnje besede in poiščite
sopomenke.
slikovit
postaven moški
obtožiti
dati kratek, rezek glas
ki rad je
SSKJ
posredna

Carl Sandburg – Megla
Razdelek v berilu
Naloga

Dejavnosti pred branjem
Kaj pomeni:
− Pregnati meglo iz duše,
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−

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

To obdobje zgodovine je še zavito
v meglo?
SSKJ, Slovar slovenskih frazemov
posredna

Slovenska književnost 19. in prve polovice 20. stoletja
Ciril Kosmač – Gosenica
Razdelek v berilu
Naloga 1

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Stvarna pojasnila
Označite besede, ki jih ne razumete ali jih
ne razumete popolnoma. S sošolci in
učiteljico/učiteljem se pogovorite, kaj
pomenijo.
SSKJ
posredna
Misel, anekdota
Presodite, kateri od pregovorov je
sporočilno najbližje noveli Gosenica.
− Kolikor ožja kletka, toliko slajša
prostost. (nemški pregovor)
− Zavreči svobodo je kot najti
suženjstvo. (tajski pregovor)
− Kdor se odpove željam, začne
umirati. (angleški pregovor)
− Kdor po ničemer ne hrepeni, tudi
ničesar ne zgubi. (italijanski
pregovor)
− Noben narod se ne more pravično
soditi v tujem jeziku, po tujih,
njemu nerazumljivih postavah!
(slovenski pregovor)
/
posredna
Učenci morda ne bi pravilno presodili,
kateri od pregovorov je sporočilno
najbližje noveli, če ne poznajo njihovih
pomenov.
Pomen nobenega pregovora ni razložen v
jezikovnih priročnikih.

Anton Ingolič – Gimnazijka
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika

Stvarna pojasnila
S pomočjo SSKJ razložite naslednje
besede in besedne zveze: je rekel ravnatelj
nekam trudno, ena mlada z
manikiranimi nohti, tovariši profesorji in
tovarišice profesorice, učiteljiščnika me
bosta priškrnila za kakšno stvar.
SSKJ
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Navezava na priročnik

neposredna

Zofka Kveder – Potovalci
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2

Dejavnosti pred branjem
V manjših skupinah najprej samostojno ali
s pomočjo slovarja razložite pomen
besede potovalci, nato napovejte vsebino.
SSKJ
neposredna
Stvarna pojasnila
Razložite pomen spodnjih besed in
besednih zvez ter jih nato uporabite v
povedih.
Nesnažna voda, žolta megla, razcapana
velikomestna beda, beznica, ogromno
mravljišče, vlažna nesnaga, izseljeniška
kolonija, vrveti, slamnica, novodošleci,
človeška čreda, iz Galicije, z Ogrskega,
babilonski stolp, topa vdanost v usodo,
pod Tatro, bridka rdeča srčna kri.

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Če ste med branjem našli še kakšno
besedo ali besedno zvezo, ki je ne
razumete, si pomagajte s slovarjem ali z
drugim ustreznim strokovnim
priročnikom.
SSKJ, portal Fran
neposredna

Ivan Cankar – Bobi
Razdelek v berilu
Naloga 1

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar

Razdelek v berilu
Naloga 2

Dejavnosti pred branjem
Razložite pregovora o hrani in lakoti: Siti
lačnemu ne verjame in Misli z glavo, jej
zdravo! Kakšne so razlike med njima in v
katerem družbenem času sta nastala?
SSKJ
posredna
Pomena pregovora Misli z glavo, jej
zdravo ne najdemo v nobenem
normativnem priročniku, zato si moramo
pomagati z drugimi vrstami iskanja
(splet).
Stvarna pojasnila
S pomočjo SSKJ ugotovite, ali so razlage
spodnjih besed in besednih zvez ustrezne.
Lahko jih dopolnite.
fara – najmanjša upravna enota
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(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

paradiž – raj
bob – ocvrto pecivo
špehovka – ocvirkova potica
soržični kruh – kruh iz pšenične in ržene
moke
cuker (pog.) – sladkor
cesarska cesta – glavna cesta
duri – vrata
zakristija – prostor v cerkvi
pečica – žensko pokrivalo
senožet – travnik
SSKJ
neposredna

Ivan Cankar – Kralj na Betajnovi
Razdelek v berilu
Naloga 1
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 2

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Razdelek v berilu
Naloga 3

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Naloga 4

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Kaj pomeni besedna zveza živeti kot kralj?
Slovar slovenskih frazemov
posredna
Misel, anekdota
Cankarjev sopotnik moderne Oton
Župančič se je pod svoje prve pesmi
podpisoval Zupančič, torej ni uporabljal
strešice nad začetnico Ž. To mu je nekoč v
šali očital Ivan Cankar, znan po svojem
ostrem jeziku: »Župančič, si zdaj bolj
imeniten pesnik, ko si si prilepil strešico
na začetnico?« Župančič je bil kratek in
jedrnat: » Veš kaj, Cankar, pa si še ti
privošči strešico na C, če si upaš!«
Za razlago takšnega priimka pokukajte v
SSKJ.
SSKJ
neposredna
Dejavnosti po branju
Maks je, nasprotno od Kantorja, idealist. S
pomočjo SSKJ razložite kaj ta beseda
pomeni, in v odlomku poiščite, iz katerih
Maksovih besed lahko sklepamo na to
lastnost.
SSKJ
neposredna
Naslednje frazeme prevedite v
nezaznamovani jezik:
− Iti preko trupel
− Sneti krono z glave
− Sleči se pred kom
Slovar slovenskih frazemov
posredna
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Dragotin Kette – Aj, ta lepa krčmarica
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Dandanes smo navajeni, da v restavraciji
naročimo 1, 2 ali 3 decilitre soka ali liter
mineralne vode. Včasih pa so (seveda
zlasti vino) v gostilnah naročali z
drugačnimi merskimi enotami: polič,
bokal, štefan (vina). Kako bi te stare
merske enote pretvorili v današnje?
SSKJ
posredna

Marica Nadlišek Bartol – Fata morgana
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Stvarna pojasnila
Izpišite starinske ali manj znane oblike
izražanja in jih pojasnite, npr.:
mu niti velela ni – mu ni niti ukazala
postscriptum – pripis
SSKJ
posredna

Fran Milčinski – Kravji zvonec
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti po branju
Poglejte v SSKJ, kaj pomeni beseda ideal.
Kako pa lahko besedo ideal razumemo iz
besedila Kravji zvonec?
SSKJ
neposredna

France Prešeren – Gazela III
Razdelek v berilu
Naloga
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Dejavnosti pred branjem
Kaj je ljubezen?
Sta ljubezen in zaljubljenost eno in isto?
SSKJ
posredna

Starejša svetovna književnost
William Shakespeare – Romeo in Julija
Razdelek v berilu
Naloga

Stvarna pojasnila
V SSKJ poiščite sopomenke naslednjim
besedam:
spokoj, zatajiti, rod, naleteti na koga,
zalotiti, srd, gnati, tajiti, krivo priseči,
baje, odkritosrčno, mrščiti se, dvoriti,
malikovati, prenaglo, brst, sladak,
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razodeti, neutešen biti, utešiti, darežljiv
biti, brezkončno.
SSKJ
neposredna

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Neznani avtor – Burka o jezičnem dohtarju
Razdelek v berilu
Naloga 1

Dejavnosti pred branjem
Na spletni strani http://razvezanijezik.org/
ali v SSKJ poiščite razlage za naslednje
frazeme:
− biti z vsemi žavbami namazan,
− delati se francoza,
− imeti maslo na glavi,
− imeti asa v rokavu.
SSKJ, Razvezani jezik, Slovar slovenskih
frazemov
neposredna
Pri tej nalogi preseneča, da ni neposredno
omenjen Slovar slovenskih frazemov.
Literarnovedna pojasnila
Na spletu poiščite Gledališki terminološki
slovar in z njegovo pomočjo pojasnite, kaj
je to situacijska komika.
Gledališki terminološki slovar
neposredna

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Komentar
Razdelek v berilu
Naloga 2
(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Giovanni Boccaccio – Dekameron
Razdelek v berilu
Naloga

Dejavnosti po branju
Poiščite čim več sopomenk naslednjim
besedam iz odlomka: razdirati besede, brž
in togoten.
SSKJ
posredna

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik
Starejša slovenska književnost
Primož Trubar – Kakšni morajo biti starši
Razdelek v berilu
Naloga

(Možna) raba priročnika
Navezava na priročnik

Medijska ustvarjalnica
S pomočjo knjižnih in spletnih virov
(SSKJ, slovar tujk, enciklopedije,
Wikipedija ipd.) razložite oziroma
pojasnite naslednje pojme: Biblija – Sveto
pismo, Nova zaveza – Stara zaveza,
krščanstvo, katolicizem, protestantizem,
reformacija, evangeličani, pravoslavje,
judovstvo, islam.
SSKJ, slovar tujk
neposredna
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Komentar

Gre za edini primer naloge, ki učence in
učenke spodbuja k rabi raznovrstnih
knjižnih in spletnih virov, tudi Wikipedije.

4.6.3.1 Analiza
V berilu za 9. razred osnovne šole Novi svet iz besed 9 se je v poglavjih Svetovna
književnost po letu 1950, Slovenska književnost po letu 1950, Svetovna književnost
19. in prve polovice 20. stoletja, Slovenska književnost 19. in prve polovice 20.
stoletja, Starejša svetovna književnost in Starejša slovenska književnost pojavilo 36
nalog, ki so bile povezane z rabo jezikovnih priročnikov.
Pri nalogah je bilo več posredne navezave na rabo priročnikov, in sicer v kar 21
primerih. Neposredno na rabo priročnikov pa se je navezovalo 15 nalog. Ugotovila
sem, da se je v tem berilu pojavilo največ neposredne navezave na rabo jezikovnih
priročnikov, v primerjavi z beriloma za 7. in 8. razred.
Na rabo SSKJ se je navezovalo 31 nalog. 5 nalog se je navezovalo na Slovar
slovenskih frazemov, v 3 primerih bi si lahko pomagali tudi s SSKJ. Na Slovensko
slovnico se je navezovala 1 naloga. Pri tej nalogi bi si učenci in učenke lahko
pomagali tudi s Kratkoslovnico, ki je namenjena prav njim. V 1 primeru bi si poleg
SSKJ lahko pomagali tudi z Velikim slovarjem tujk. Zanimivo je, da je 1 naloga
zahtevala, naj si učenci pomagajo z Gledališkim terminološkim slovarjem. Pri 1
nalogi bi si pa lahko pomagali tudi s Čebelarskim terminološkim slovarjem. 2 nalogi
sta se poleg SSKJ navezovali tudi na rabo portala Fran. Pri 1 bi si lahko pomagali
pri prevajanju arhaičnih besed v sodobno slovenščino, v drugem primeru pa je
naloga poleg SSKJ dopuščala tudi rabo drugih jezikovnih priročnikov. Menim, da
bi pri tovrstnih primerih bilo treba spodbujati rabo portala Fran.
V največji meri so se pojavile naloge, pri katerih je bilo treba poiskati pomene
besed. Takih nalog je bilo 17.
Pojavila se je tudi naloga, kjer je bilo navodilo, da naj učenci uporabijo dane besede
v smiselnih povedih. Tukaj sem kritična do samega navodila naloge, saj menim, da
nekateri učenci morda ne bi razumeli pomena vseh danih besed, zato bi jih naloga
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morala nagovarjati k temu, da naj besede, katerih pomena besed ne razumejo,
najprej poiščejo v priročniku, nato pa naj tvorijo smiselne povedi.
Pojavile so se tudi naloge, kjer je bilo treba razložiti pomen frazemov. Pri nobeni
od nalog ni navodilo nagovarjalo učencev, da naj pomene frazemov poiščejo v
Slovarju slovenskih frazemov. Pri nekaterih nalogah, kjer je bila raba priročnikov
neposredno navezana, je bil omenjen samo SSKJ. Pri eni od tovrstnih nalog je
navodilo učence nagovarjalo, da lahko razlage pomenov frazemov poiščejo v SSKJ
ali na spletni strani http://razvezanijezik.org.
V berilu sta bili tudi nalogi, ki sta se navezovali na pregovore. Pri 1 nalogi je
navodilo od učencev in učenk zahtevalo, naj razložijo pomena dveh pregovorov
(Siti lačnemu ne verjame., Misli z glavo, jej zdravo!). Tukaj se je pojavila težava,
saj pomena enote Misli z glavo, jej zdravo ni mogoče najti v nobenem normativnem
priročniku, medtem ko pomen pregovora Siti lačnemu ne verjame lahko najdemo v
SSKJ. Pri drugi nalogi pa je bilo podanih 5 pregovorov, učenci in učenke pa so
morali ugotoviti, kateri od njih je sporočilno najbližje obravnavani noveli. Menim,
da bi učenci in učenke za uspešno rešeno nalogo morali poznati pomene danih
pregovorov.
Prisotna je bila med drugim tudi naloga, kjer so bile k besedam in besednim zvezam
že podane razlage. Navodilo je zahtevalo, da naj učenci ugotovijo, ali so razlage
ustrezne, poleg tega pa še, da lahko razlago s pomočjo SSKJ dopolnijo. Tovrstna
naloga se mi zdi še posebej dobra, saj učence k rabi priročnikov vabi na dva načina,
in sicer preverjajo pomene danih besed in besednih zvez, zraven tega pa še jih
spodbuja k dopolnitvi razlag.
Navodila v berilu so v večji meri neposredna, na to pa kažejo velelniki (poiščite,
razložite, pojasnite, ugotovite, preverite). Navodila se pojavljajo tudi v obliki
vprašalnic (npr. Kaj pomenijo besede/besedne zveze, Kdo je zamejec?, Kaj je
ljubezen?). Najdemo tudi navodila, s katerimi so učenci in učenke spodbujeni k
skupinskemu delu (npr. pogovorite se o …).
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5 SKLEP
Jezikovni priročniki predstavljajo pomembno pomagalo pri različnih jezikovnih
zadregah, učinkovito pa jih lahko uporabljamo tudi pri pouku slovenščine.
Med temeljne normativne jezikovne priročnike sodijo Slovar slovenskega knjižnega
jezika, Slovenski pravopis in Slovenska slovnica. Jezikovna norma je »kolektivna
navada oz. kolektivno soglasje, ki se navezuje na rabo jezikovnih sredstev«
(Dobrovoljc 2014: 3), njena kodifikacija pa se udejanja v temeljnih jezikovnih
priročnikih. Slednje na enem mestu združuje in predstavlja portal Fran, v katerega
je trenutno vključenih 31 enot in ki tudi učiteljem in učiteljicam ter učencem in
učenkam ponuja veliko možnosti raznovrstne rabe. Ob tem je pomembno, da tudi
učni načrt za slovenščino v tretjem triletju osnovne šole predvideva rabo jezikovnih
priročnikov. Z njo se pri učencih in učenkah razvijata poimenovalna in pravopisna
zmožnost. Poleg normativnih jezikovnih priročnikov pa sta v magistrskem delu
predstavljena tudi jezikovna priročnika Razvezani jezik in Kratkoslovnica, ki na
zanimiv, razumljiv in strnjen način razlagata učno snov, obravnavano v osnovni
šoli.
V empiričnem delu je bila raba jezikovnih priročnikov pri pouku slovenščine
preverjena v učbeniškem gradivu za jezikovni in književni pouk v zadnjem triletju
OŠ.
V učbenikih za jezikovni pouk založb Mladinska knjiga (Slovenščina 7,
Slovenščina 8 in Slovenščina 9) in Rokus Klett (Slovenščina za vsak dan 7,
Slovenščina za vsak dan 8 in Slovenščina za vsak dan 9) se je 65 nalog navezovalo
na rabo jezikovnih priročnikov. Nalog, ki so se v učbenikih neposredno navezovale
na rabo jezikovnih priročnikov, je bilo 36, tistih, ki pa so se na rabo navezovale
posredno, pa je bilo 29. Največ nalog (62) se je navezovalo na rabo SSKJ.
Ugotovljeno je bilo, da bi si učenci in učenke pri učbenikih založbe Rokus Klett
lahko pomagali z več različnimi jezikovnimi priročniki kot pri učbenikih založbe
Mladinske knjige. V slednjih so se naloge navezovale na SSKJ, Slovar slovenskih
frazemov in na Slovenski pravopis; pri 1 nalogi bi si učenci in učenke lahko
pomagali s portalom Fran, kljub temu da ga navodilo ni eksplicitno navajalo kot
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vir. V učbenikih založbe Rokus Klett pa bi si učenci in učenke lahko pomagali s
SSKJ, Velikim slovarjem tujk, Slovarjem slovenskih frazemov ter z več
terminološkimi slovarji (Gledališkim terminološkim slovarjem, Čebelarskim
terminološkim slovarjem in Botaničnim terminološkim slovarjem). V učbeniku
Slovenščina za vsak dan 7 založbe Rokus Klett je bilo eno izmed poglavij
namenjeno obravnavi Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Znotraj tega poglavja
se je pojavila tudi naloga, kjer se je neposredno spodbujala raba portala Fran. V
učbeniku Slovenščina za vsak dan 8 (2015) se je pojavila naloga, ki je kot vir za
reševanje navajala elektronski SSKJ (zgoščenko ali spletno stran http://bos.zrcsazu.si/sskj.html). V učbenikih obeh založb je bilo ugotovljeno, da se v veliko
navodilih uporablja zveza poskusi + nedoločnik (npr. poskusi razložiti, poskusi
pojasniti), pri vprašanjih, namenjenih učencem in učenkam, pa se pogosto pojavi
pogojnik (npr. Kako bi si pomagali, Bi znali razložiti?). Pojavljajo se tudi navodila
v obliki vprašalnic (npr. Kaj pomeni beseda …/besedna zveza …?; Ali veš, kaj
pomenijo besede?) in eksplicitna navodila z rabo velelnika (npr. poišči, razloži,
pojasni).
V berilih Novi svet iz besed 7, Novi svet iz besed 8 in Novi svet iz besed 9 založbe
Rokus Klett je bilo 151 nalog, ki so se navezovale na rabo jezikovnih priročnikov.
123 nalog se je na jezikovne priročnike navezovalo posredno, 28 pa neposredno.
129 nalog se je navezovalo na rabo SSKJ. 27 nalog se je navezovalo na Slovar
slovenskih frazemov, v 13 primerih bi si lahko pomagali še s SSKJ. Raba
Slovenskega pravopisa se je navezovala na 11 nalog. V berilih so se v manjši meri
naloge navezovale še na rabo Velikega slovarja tujk, Slovensko slovnico, Čebelarski
terminološki slovar in Gledališki terminološki slovar. Ena naloga se je poleg SSKJ
neposredno navezovala na spletno stran http://razvezanijezik.org/ in od učencev in
učenk zahtevala razlago danih frazemov. Nekatere naloge v berilih so bile vezane
na pomen pregovorov, tudi takih, ki pomensko niso razloženi v nobenem
jezikovnem priročniku. Ker še nimamo jezikovnega priročnika, v katerem bi bili
pregovori zbrani in pomensko razloženi, bi si učenci in učenke morali pri tovrstnih
nalogah pomagati tudi z drugimi viri (npr. spletnimi). V izbranih berilih
prevladujejo navodila v obliki vprašalnic (npr. Kako bi pojasnili besedo?; Ali veste,
kaj pomeni …?, Kaj to pomeni?; Bi znali pojasniti, kaj pomeni …?). Pojavlja se tudi
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zveza poskusite + nedoločnik (npr. poskusite pojasniti). Navodil, ki vsebujejo
velelniško obliko (npr. pojasnite, razložite), je manj. Pojavljajo pa se tudi navodila,
ki učence spodbujajo k skupinskemu delu (npr. pogovorite se o …).
Skupno se je pri učnih gradivih za jezikovni in književni pouk pojavilo 216 nalog,
ki so se navezovale na rabo jezikovnih priročnikov. Posredno se je na rabo
navezovalo 152 nalog, neposredno pa 64 nalog. V učbenikih za jezikovni pouk je
bilo več nalog, ki so se neposredno navezovale na rabo jezikovnih priročnikov, v
berilih za književni pouk pa je bilo teh nalog manj. Analiza je pokazala, da se je
tako v učbenikih za jezikovni pouk kot tudi v berilih za književni pouk največ nalog
navezovalo na rabo SSKJ (191 primerov).
Na podlagi ugotovljenega lahko sklenemo, da bi bilo med osnovnošolci treba
spodbujati tudi rabo drugih jezikovnih priročnikov, na primer rabo Slovenskega
pravopisa, Slovarja slovenskih frazemov, terminoloških slovarjev, Velikega
slovarja tujk. Pri pouku slovenščine bi bila dobrodošla tudi seznanitev z možnostjo
rabe drugih njim prilagojenih jezikovnih priročnikov, npr. Razvezanega jezika in
Kratkoslovnice. Pomembno je tudi spodbujanje rabe portala Fran, saj je danes
informacijska tehnologija učencem zelo blizu in se z njo vsakodnevno srečujejo.
Na podlagi ugotovitev v zvezi z obravnavano tematiko magistrskega dela sem
potrdila oziroma ovrgla zastavljene hipoteze.
Prvo hipotezo, ki pravi, da se naloge, vezane na rabo jezikovnih priročnikov,
pojavljajo v učbeniškem gradivu za jezikovni in književni pouk in da je več
tovrstnih nalog v učbenikih za jezikovni pouk, lahko le delno potrdimo. Naloge se
sicer pojavljajo v učbeniškem gradivu za jezikovni pouk in v gradivih za književni
pouk, vendar pa se pri jezikovnem pouku pojavlja manj nalog (65) kot pri
književnem pouku (151).
Drugo hipotezo, ki pravi, da se v učbeniškem gradivu raba jezikovnih priročnikov
v večji meri izraža posredno, v manjši pa neposredno, lahko potrdim. Kar 152 nalog
se je na rabo jezikovnih priročnik navezovalo posredno, neposredno pa le 64 nalog.
Tretjo hipotezo, ki pravi, da je največ nalog vezanih na iskanje pomena besed v
Slovarju slovenskega knjižnega jezika, lahko potrdim, saj se je izkazalo, da se
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največ nalog navezuje prav nanj in na iskanje pomena besed. Poleg iskanja pomena
besed lahko s slovarjem iščemo tudi pomene nekaterih frazemov in pregovorov.
Nalog, ki so se navezovale na rabo Slovarja slovenskega knjižnega jezika, je bilo v
gradivu za književni in jezikovni pouk skupno 191. 62 tovrstnih nalog je bilo
zastopanih pri jezikovnem pouku, veliko več pa pri književnem pouku (129).
Četrto hipotezo, ki pravi, da se v izbranem učbeniškem gradivu že omenja raba
portala Fran, sem potrdila. Portal je sicer omenjen le enkrat, in sicer v učbeniku za
jezikovni pouk Slovenščina za vsak dan 7 založbe Rokus Klett. Sicer pa je bilo
ugotovljeno tudi, da je spodbujanje rabe spletne različice Slovarja slovenskega
knjižnega jezika skoraj zanemarljivo.
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