
Priročnik je namenjen profesorjem, ki jezikovni pouk pri slovenščini v gimnaziji ali 
srednji strokovni šoli poučujejo s pomočjo učbeniškega kompleta Slovenščina 4, 
Z besedo do besede, ki je sestavljen iz:

• učbenika,
• i-učbenika in
• zbirke nalog.
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Jerca Vogel, Marjana Hodak, Silva Kastelic, David Puc

Prenovljeni učbeniški komplet Slovenščina 4, Z besedo do besede:

• Sestavljata ga učbenik in zbirka nalog v enem delu ter interaktivna nadgradnja 
učbenika.

– Učbenik je razdeljen na pet tematskih sklopov, ki temeljijo na aktualnih 
posodobljenih izhodiščnih neumetnostnih besedilih.

– Število nalog in vprašanj v posameznem sklopu je manjše, dodatne naloge in 
vsebine so na voljo v i-učbeniku in na izobraževalnem portalu www.ucimte.com.

– Opredelitve jezikovnih, slovničnih in pravopisnih pojmov so posodobljene  
v skladu z jezikovno didaktiko učnega načrta.

– Slovnične in pravopisne opredelitve so nazorno povzete v obliki grafičnih 
prikazov, kar dijakom omogoča lažjo usvojitev jezikovnega sistema.

• Odlikuje ga konceptualna zasnova priznane strokovnjakinje za jezikovno 
didaktiko dr. Jerce Vogel.

Prenovljena 

izdaja

Z BESEDO DO BESEDE

SLOVENŠČINA

Učbenik za slovenščino – jezik  
v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol

Zbirka nalog Slovenščina 2, Z besedo do besede:
•  zasnova upošteva realno izvedbo pouka v razredu in sistematično 

pripravo na maturo,
•  je nadgradnja istoimenskega učbenika in omogoča utrditev ter 

ponovitev z njim pridobljenega znanja,
•  naloge so zasnovane tako, da izhajajo iz aktualnih besedil, ki so blizu 

mladostnikom.

Na spletni strani http://www.mladinska.com/sola/ucbeniki najdeš:
•  rešitve nalog,
•  razčlembe neumetnostnih besedil za dodatno utrjevanje znanja.

SLOVENŠČINA 2, 
Z besedo do besede, 
učbenik

BERILO 2, 
Umetnost besede, 
učbenik za književnost  
v gimnazijah

BERILO 2, 
Odkrivajmo življenje besed, 
učbenik za književnost v 
srednjih strokovnih šolah

14,90 € 
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I. PREDSTAVITEV UČBENIŠKEGA KOMPLETA SLOVENŠČINA 4
Učbeniški komplet Slovenščina 4, Z besedo do besede je sestavljen iz:

 • učbenika, 
 • i-učbenika,
 • zbirke nalog (rešitve nalog najdete tudi na izobraževalnem portalu za učitelje www.ucimte.com);
 • priročnika za učitelja.

Učbeniški komplet uresničuje cilje in vsebine, ki so po učnem načrtu za slovenščino predvideni za 
obravnavo v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Gradivo je razdeljeno na pet tematskih sklopov:

NASLOV SKLOPA V SKLOPU DIJAKI SPOZNAJO:
1. Z besedami razumem svet  • kaj je besedilo politične propagande in katere so 

njegove značilnosti,
 • katere besede so tvorjene in katere netvorjene,
 • kako tvorimo nove besede,
 • kakšna je sestava tvorjenk in katere vrste tvorjenk 

poznamo.

2. Resnični in izmišljeni junaki – zgodovina 
slovenskega knjižnega jezika do konca 18. 
stoletja

 • kaj nam o razvoju in položaju slovenščine  
v srednjem veku povedo rokopisi,

 • zakaj je bilo obdobje reformacije za razvoj 
slovenskega knjižnega jezika prelomno,

 • kako so v razvoju slovenskega knjižnega jezika 
odsevale družbene spremembe v 17. in 18. 
stoletju.

3. Slovenski knjižni jezik v 19. in 20. stoletju – 
od jezika visoke umetnosti do državnega 
jezika

 • v katero smer sta Prešeren in Čop usmerila razvoj 
slovenskega knjižnega jezika,

 • kaj se je dogajalo s slovenskim knjižnim jezikom 
po pomladi narodov leta 1848,

 • kako so se v 20. stoletju prepletala prizadevanja za 
politično in jezikovno samostojnost.

4. Slovenščina včeraj, danes, jutri  • kaj je jezikovno načrtovanje,
 • kaj je jezikovna politika,
 • kaj je jezikovna kultura,
 • kaj je okrogla miza.

5. Retorika skozi čas  • pravne akte, kot so odločba, zakon, statut,
 • značilnosti predavanja.



5

Priročnik je namenjen učiteljem, ki jezikovni pouk pri slovenščini v gimnaziji ali srednji strokovni šoli izvajajo 
s pomočjo tega učbeniškega kompleta, zlasti učbenika in zbirke nalog. Učitelj pri po uku lahko uporablja 
tudi i-različico učbenika in z njo dostopa do dodatnih vsebin. V priročniku so slednje označene z zeleno 
barvo. 

Dodatne vsebine se v i-različici dodajajo in posodabljajo, učitelj pa jih lahko po svoji presoji uporablja kot 
motivacijo, ob obravnavi posamezne snovi ali za preverjanje in utrjevanje znanja. V i-različici jih najdete 
pod naslednjimi ikonami:

video posnetek: 

zvočni posnetek:  

spletna povezava: 

interaktivna naloga: 

dodatna vsebina v obliki pdf-dokumenta: 

povečava slike/preglednice: 

V i-učbeniku na koncu določenih poglavij pod ikono  najdete tudi razčlembo neumetnostnega besedila 
za dodatno ponovitev predelane snovi.
Dokument lahko tudi natisnete. 

V priročniku so predlogi za izvedbo 35 ur jezikovnega pouka v 4. letniku gimnazij in 30 ur v 4. letniku 
srednjih strokovnih šol. Učitelj lahko po sameznemu sklopu nameni tudi več ali manj ur, odvisno od (pred)
znanja dijakov, razumevanja, odzivnosti dijakov ipd. 

Po učnem načrtu je predvideno število ur za pouk slovenščine v 4. letniku gimnazij 140, v 4. letniku srednjih 
strokovnih šol pa 105 ur. Polovica ur je namenjena pouku književnosti in polovica pouku jezika. 

V četrtem letniku velik del ur namenimo tudi ponavljanju in utrjevanju snovi, da dijake pripravimo na 
splošno oz. poklicno maturo. Pri tem si lahko pomagamo z naslednjimi dodatnimi priročniki in zbirkami 
nalog:

– za splošno maturo:

	I. Ceklin Bačar, R. Cazinkić, M. Klemenčič Glavica, 
N. Levstik: Razlage in ponazoritve jezikovnih 
ravni z neumetnostnimi besedili

	I. Ceklin Bačar, R. Cazinkić, M. Klemenčič Glavica, 
N. Levstik: Slovenščina – jezik na maturi

	J. Vogel, M. Hodak, S. Kastelic: Slovenščina na 
maturi, zbirka razčlemb neumetnostnih besedil

– za poklicno maturo:

	L. Mejač Petek,  M. Klemenčič Glavica,  R. Cazinkić  ,  N. Levstik, 
I. Ceklin Bačar: Slovenščina – jezik na poklicni maturi, zbirka 
nalog

	L. Mejač Petek,  M. Klemenčič Glavica,  R. Cazinkić  ,  N. Levstik, 
I. Ceklin Bačar: Slovenščina – jezik na poklicni maturi; razlage 
in ponazoritve jezikovnih učnih tem 

 

 

Janja Perko, mag. Marjana Hodak

Priročnik za uspešno pripravo na ustni del mature 2020:
•  vsebuje teme, razpisane za književni in jezikovni del preverjanja znanja, 

in upošteva vse novosti, razpisane v Katalogu Državne predmetne komisije 
za slovenščino na maturi 2020;

•  sistematično vodi ponovitev snovi za učinkovito usvojitev znanja 
s premišljenim konceptom:

•  napoved literarnointerpretativnih prvin in oznaka posameznega 
književnega obdobja,

•  obravnava in interpretacija izbranih besedil;
•  za lažje obvladovanje velike količine snovi vsebuje stvarni kazali avtorjev 

izbranih besedil in kazalo literarnih pojmov.

ODLIČEN PRIROČNIK ZA BOLJŠE ZNANJE IN
OCENO NA MATURI
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Določeno število ur lahko z dijaki namenimo tudi reševanju »starih« pol za maturo, ki jih najdemo na nasled-
njih povezavah:

– za splošno maturo:
https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/slovenscina/,

– za poklicno maturo:
https://www.ric.si/poklicna_matura/predmeti/slovenscina/.

Del ur namenimo tudi za pregledovanje domačih nalog in prever janje ter ocenjevanje znanja. 

V priročniku so ure, predlagane za obravnavo samo v gimnazijah, označene z modro barvo, ostale ure pa so 
predlagane tako za obravnavo v gimnazijah kot tudi v srednjih strokovnih šolah.

Priročnik v celoti sledi učbeniku in zbirki nalog, zato je razdeljen na pet sklopov. V vsakem sklopu najdete:
 • predlagano število ur za obravnavo,
 • učne cilje obravnavanega sklopa,
 • predlagane pripomočke za učitelja in dijaka za vsako posamezno uro,
 • potek posamezne učne ure, razdeljen na uvodno motivacijo, obravnavo snovi, ponavljanje in utrjevanje 

znanja ter predlog za domačo nalogo,
 • prikaze vsebin za tabelske slike ob obravnavani snovi.

Če boste uporabljali i-učbenik, lahko dostopate do prikazov vsebin neposredno prek ikone  .
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II. OBRAVNAVA POSAMEZNIH TEMATSKIH SKLOPOV

1. SKLOP: 

Z BESEDAMI RAZUMEM SVET

Predlagano št. ur za obravnavo: 6
UČNI CILJI 1. SKLOPA

Dijaki:
•	 spoznajo značilnosti politične propagande,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z značilnost-

mi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in razumljivejšo ter jezikovno pravilno besedilo,
•	 po tvorjenju vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, živost, učinkovitost, ustreznost 

in jezikovno pravilnost svojega zapisanega besedila/govornega nastopa in zapisanih besedil/govornih 
nastopov sošolcev,

•	 utemeljujejo svoje mnenje, poslušajo mnenja sošolcev o svojem besedilu/govornem nastopu ter izre-
kajo svoje (ne)strinjanje z njimi,

•	 spoznajo besedotvorne pojme,
•	 besedam določijo tvorjenost, tvorjenkam pa besedotvorne morfeme,
•	 besedne zveze zamenjajo s tvorjenkami,
•	 upoštevajo jezikovno pravilnost pri zapisovanju tvorjenk (pisanje skupaj in narazen oz. z vezajem).

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
BESEDILO POLITIČNE PROPAGANDE

Učbenik, str. 8–13

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija: 

Preberemo pesem Tomaža Šalamuna in se z dijaki pogovarjamo, kako razumejo pesem.
Pogovarjamo se o tem, kako pomembna je beseda pri oglasnih sporočilih.
Ogledamo si oglase na str. 8 in se s pomočjo vprašanj na str. 8 in 9 pogovorimo o njih. 
Ponovimo značilnosti oglasov, ki smo jih spoznali v 1. letniku.

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v opazovanje besedil politične propagande. Ogledajo si besedila na str. 8., povezana  
z M. Šarcem, B. Pahorjem in L. Novak, ter skušajo ugotoviti, katera sestavina oglasa je ključnega pomena. 
Izbirajo med sestavinami, navedenimi na str. 9, in utemeljijo svoje mnenje.

Dijake razdelimo v dvojice. Predstavljajo si, da kandidirajo za predsednika dijaške skupnosti. S pomočjo 
vprašanj na str. 9 in 10 oblikujejo politični oglas s svojim sloganom. Pregledamo nekaj oglasov; dijaki sku-
šajo iz njih razbrati, za kaj bi si kandidat prizadeval, ali je upošteval etična načela oglaševanja, ali je bil 
prepričljiv ipd.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 4 in 5, naloga 1. 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do svetovnega spleta (za delo v skupinah),
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj je značilno za oglase.

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v razmišljanje o političnih kampanjah. S pomočjo slovarskega sestavka na str. 10 razloži-
mo, kaj je kampanja. Pogovarjamo se o kampanjah, ki se jih dijaki spomnijo. Pomagamo si z vprašanji na 
str. 10.

Ogledamo si oglase na str. 10 in 11 ter jih analiziramo s pomočjo vprašanj pod njimi. Dijaki spoznajo:

•	 kaj je politična propaganda in kako se razlikuje od ekonomskih in družbenih oglasov,
•	 katera sredstva prepričevanja so značilna za politično propagando in kako politični oglasi dosežejo svoj 

namen,
•	 katere so tipične oblike politične propagande,
•	 na kaj moramo biti pozorni pri sprejemanju političnih oglasov.

Pomagamo si z učbenikom na str. 12 in 13.



9

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 12 pod ikono  :

OGLASNA BESEDILA

BESEDILA EKONOMSKE 
PROPAGANDE

BESEDILA DRUŽBENEGA 
OGLAŠEVANJA

BESEDILO POLITIČNE 
PROPAGANDE  

POLITIČNI OGLAS

NAMEN:
POLITIČNO 

OGLAŠEVANJE

KDAJ NASTAJA?

 ū Z njim skušajo naročniki − politične stranke in politični kandidati − 
v javnosti širiti svoje ideje in stališča.

 ū Volivce (naslovnike) prepričati, da volijo za določeno stranko in 
izberejo njen politični program.

 ū Komunikacija poteka med nosilci politične oblasti in posamezniki.

 ū V času pred  lokalnimi, parlamentarnimi, predsedniškimi in 
drugimi volitvami ter referendumi.

ZNAČILNOSTI BESEDIL POLITIČNE PROPAGANDE

POZIVNA BESEDILA JAVNA BESEDILA

Komunikacija z volivci poteka v različnih 
oblikah: 
–  politični letaki, 
–  plakati, 
–  oglasi v časopisih, televizijski in radijski 

oglasi, 
–  na spletnih straneh in portalih ter prek 

Facebooka, Twitterja, Instagrama idr.

Iz njih mora biti razvidno, kdo je njihov 
naročnik.

POSREDNO
(Skupaj!)

NEPOSREDNO
(V nedeljo obkrožite 5!)

Odločno, po pravilih;  
Predsednik, ki vidi dlje …

SLOGANI GESLA

IZRAŽANJE NAMENA BESEDIL POLITIČNE 
PROPAGANDE

POSPLOŠITVE

NEPOSREDNO NAGOVARJANJE 
NASLOVNIKA

SKLICEVANJE NA VREDNOTE

POUDARJANJE POSAMEZNIKOVIH 
POZITIVNIH LASTNOSTI

SKLICEVANJE NA SLABE STRANI 
NASPROTNIKA

NEBESEDNE JEZIKOVNE PRVINE

Država je pomembnejša od posameznika.

Za vas bom predsednica.

Demokratičnost, domovina, narod, človekove pravice, 
enakopravnost ...

Štejejo izkušnje!

Za spremembo!

Fotografije, vizualni poudarki (črte, barve, okvirčki ...), dodatki, ki 
zbujajo želene asociacije ...

DOSEGANJE NAMENA BESEDIL POLITIČNE 
PROPAGANDE

MANIPULIRANJA ZAVAJANJA

Določa pravila oglaševanja, npr.:
26. člen priporoča, da je politično 

oglaševanje v skladu z drugimi 
veljavnimi predpisi in da je iz oglasa 
jasno razvidno, da gre za politično 

oglaševanje.

Bodimo pozorni na možnosti:

SPREJEMANJE POLITIČNIH OGLASOV

ODGOVORNOST MEDIJEV  
Slovenski oglaševalski kodeks

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Pogovarjamo se o političnem oglaševanju v spletnem okolju. Dijake razdelimo v skupine. S svojimi telefoni 
na spletu preverijo, kateri vidni politiki svojo medijsko podobo gradijo tudi s sodobnimi spletnimi orodji. 
Pogovarjamo se o tem, katere vsebine je po mnenju dijakov smiselno objaviti na spletu. Pomagamo si  
z vprašanji na str. 13.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 6–8, naloge 2–4.

TVORJENJE BESED

Učbenik, str. 13–23

Predlagano št. ur za obravnavo: 4

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija: 

Preberemo besedilo na str. 13–14 in se s pomočjo prvih treh vprašanj pod njim pogovorimo o vsebini be-
sedila.

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v opazovanje posameznih besed v prebranem besedilu, ki so povezane z volitvami, 
spletom in mrežo. Pri opazovanju besed si pomagamo z vprašanji na str. 15. S pomočjo vprašanj ponovimo 
snov 2. letnika:

•	 kaj je pomensko razmerje med besedami,
•	 iz katerih morfemov so sestavljene besede (koren, obrazilo, končnica).

Ugotovimo, da so nekatere izmed besed netvorjene, druge pa tvorjene. Če uporabljamo i-učbenik, ob 
razlagi na tabli prikažemo miselni vzorec na str. 15. Dijaki si lahko miselni vzorec pogledajo tudi v učbeniku.

S pomočjo vprašanj na str. 15 in 16 dijaki spoznajo naslednje pojme:

•	 skladenjska podstava,
•	 besedotvorna podstava,
•	 obrazilo.

Če uporabljamo i-učbenik, ob razlagi na tabli prikažemo miselni vzorec na str. 16. Dijaki si lahko miselni 
vzorec pogledajo tudi v učbeniku.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Vsaka dvojica v besedilu, ki smo ga prebrali na začetku ure, poišče tri tvorjenke 
in jim določi koren, osnovo, končnico, skladenjsko podstavo, besedotvorno podstavo in obrazilo.

Domača naloga: 

Zbirka nalog, str. 8–11, naloge 1–7 F. 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, katere besede so netvorjene in katere tvorjene ter na katere morfeme jih lahko razdelimo.
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Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v opazovanje obrazil pri tvorjenih besedah. S pomočjo vprašanj na str. 17 in 18 opazujemo:

•	 kaj obrazila izražajo in na katerem mestu stojijo (pred ali za besedotvorno podstavo),
•	 do katerih glasovnih in pisnih premen prihaja na stičišču besedotvorne podstave in obrazila,
•	 eno- in večdelne besedotvorne podstave.

Dijaki spoznajo, kaj je pripona, kaj predpona in kaj medpona ter katere načine tvorjenja in vrste tvorjenk 
poznamo. 

Pomagamo si z učbenikom na str. 18 do 20. 

Vsebino povzamemo s prikazi v i-učbeniku na str. 18–20 pod ikonami  :

 ū tak, ki je na 
spletu

 ū majhna lestev
 ū tam, kjer 
volimo/se voli

 ū imeti vpliv
 ū preveč visok

 ū resničen  resnica [tak, ki 
je v zvezi z resnico] 

 ū besedotvorna podstava: 
resnic-

 ū resničnosten  resničnost 
[tak, ki je v zvezi  
z resničnostjo]

Besedotvorna podstava je 
resničnost-, koren pa je 
v obeh primerih -res-.

BITJE/OSEBO izražajo 
obrazila: -nik (pravnik), 
-ar (mizar), -atelj (pisatelj), 
-alec (igralec). 
STANJE/LASTNOST 
izražajo obrazila: -ost 
(mladost), -oba (tesnoba), 
-ota (mokrota), -je 
(zdravje). 
PROSTOR izražata obrazili 
-arna (pekarna), -išče 
(parkirišče).
NIŽJI/VIŠJI POLOŽAJ 
česa izražata obrazili 
nad- (nadučitelj) in pod- 
(podravnatelj).

Besedotvorno 
podstavo in 

obrazilo (ali več 
obrazil) pravilno 

razvrstimo, 
tako da pripone 

postavimo 
za podstavo, 

predpone pred 
njo in medpone 

med njene 
sestavne dele.

lestv- + -ica  
lestvica 

pre- + -visok  
previsok

Na stičišču 
prilagodimo 

njihovo 
glasovno oz. 

pisno podobo: 
bolj mlad  
mlad- -ši  

mlajši

TVORJENJE NOVIH BESED

SKLADENJSKA 
PODSTAVA
je preprosta 

in pomensko 
zelo splošna 

besedna 
zveza, ki nam 

opiše, kako 
je tvorjenka 

nastala oz. kaj 
želimo z novo 

besedo izraziti. 

BESEDOTVORNA 
PODSTAVA 

Iz skladenjske 
podstave 

izberemo vsaj 
eno besedo, ki bo 

izhodišče nove 
besede.

ODVZEMANJE KONČNIC
– Besedi, ki bo izhodišče za 
novo besedo, odvzamemo 
končnico, ki določa njene 
slovnične lastnosti, npr.: 

(na) spletu  -splet-;
lestev – lestve  -lestv-; 

visok – visokega  -visok-.
– Tako ohranimo stvarni 

pomen, ki bo novo besedo 
povezoval s predhodnico.

IZBOR OBRAZILA ima 
stvarni pomen.

Preostali del skladenjske 
podstave pretvorimo  

v obrazilo, npr. majhna  
-ica; tak, ki je (na)  -ni; 

preveč  pre-.

POVEZOVANJE 
BESEDOTVORNE 

PODSTAVE IN 
OBRAZILA  

V NOVO BESEDO

ZDRUŽEVANJE 
DELOV 

TVORJENKE

 ū tak, ki je na 
spletu

 ū majhna lestev
 ū preveč visok

BESEDOTVORNA PODSTAVA

zdravnik, vplivati zdravorazumski, glavonožec, 
strojevodja, črno-bel

Iz skladenjske podstave se je 
ohranilo več besed.

Iz skladenjske podstave se je 
ohranil del ene besede, ki smo ji 

dodali obrazilo.

VEČDELNA (DVODELNA) 
IZ VEČ DELOV

ENODELNA 
IZ ENEGA DELA

spletni
uporabnik 

predsedniški

podpredsednik
nerazburljiv

odposlati

samozavest 
družbeno-politični

Obrazilo je del tvorjenke, ki ga dodamo 
izhodiščni besedi in tako tvorimo novo besedo.

PRIPONA ali desno 
obrazilo stoji na desni 

strani besedotvorne 
podstave.

PREDPONA ali levo 
obrazilo stoji na levi 
strani besedotvorne 

podstave.

MEDPONA ali vmesno 
obrazilo stoji med 

deli/deloma večdelne 
besedotvorne podstave.

VRSTE OBRAZIL IZPELJAVA

ZLAGANJE

SKLAPLJANJE

SESTAVLJANJE

NAČINI 
TVORJENJA 

NOVIH BESED

BPo + O = I
predlagatelj, 

spletni, volišče, 
komunikacijski

O + BPo = Se
podpredsednik, 

apolitičen, 
izvoliti, 

protikandidat

BPo + O + BPo = Z
strahovlada, 

družbeno-političen,
desnosredinski, 
javnomnenjski 

zares, temveč, 
čeprav, vseskozi

avto 
(iz avtomobil), 

Magda 
(iz Magdalena), 

Bogo 
(iz Bogomir)

SD 
(iz Socialni demokrat), 

SDS 
(iz Slovenska 

demokratska stranka)

NAČINI TVORJENJA NOVIH BESED, VRSTE TVORJENK 
IN OBRAZILA

Enodelni 
besedotvorni 

podstavi 
dodamo desno 

obrazilo ali 
pripono.

IZPELJAVA  
IZPELJANKE

Enodelni 
besedotvorni 

podstavi dodamo 
levo obrazilo ali 

predpono.

SESTAVLJANJE  
SESTAVLJENKE

Večdelni 
(večinoma 
dvodelni) 

besedotvorni 
podstavi

dodamo vmesno 
obrazilo ali 

medpono, lahko 
je tudi pripona  

to so medponsko-
priponske 
zloženke.

ZLAGANJE  
ZLOŽENKE

Vse dele 
(večdelne) 

besedotvorne 
podstave 
preprosto 

združimo in 
zapišemo skupaj 
(brez obrazila).

SKLAPLJANJE  
SKLOPI

Besedi 
odvzamemo 
en del oz. jo 
skrajšamo.

KRNITEV  
KRNI

Družimo krnitev 
in sklapljanje, 
značilna je za 

kratice in nekatere
okrajšave.

MEŠANA 
TVORBA 

*BPo = besedotvorna podstava
*O = obrazilo
*Z = zloženka
*I = izpeljanka
*Se = sestavljenka

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. V zbirki nalog na str. 11–13 rešijo naloge 7 G –12 .

Domača naloga: 

Zbirka nalog, str. 14–15, naloge 13–18.

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija: 

Ponovimo, katere vrste tvorjenk poznamo in kaj je značilno zanje.

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v opazovanje posebnosti pri tvorjenju besed. 

Na tablo napišemo besedi neresničen in neresničnost. Dijaki besedi razdelijo na besedotvorno podstavo in 
obrazilo ter določijo vrsto tvorjenke. Pregledamo nekaj odgovorov in dijakom pojasnimo, zakaj je beseda 
neresničen sestavljenka, neresničnost pa izpeljanka.

Na tablo napišemo besedi medmrežje in mednaslov. Dijaki besedi razdelijo na besedotvorno podstavo in 
obrazilo ter določijo vrsto tvorjenke. Ob besedah pojasnimo posebnosti tvorjenk iz predložne zveze.

K tabli pokličemo nekaj dijakov in jih prosimo, naj zapišejo naslednje besede: liberalnodemokratski, javno-
mnenjski, družbeno-političen. Ostali dijaki komentirajo zapise sošolcev. Razložimo, kdaj tvorjenke pišemo 
skupaj in kdaj z vezajem.

Pri razlagi si pomagamo z učbenikom na str. 21.  

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 21 pod ikono  :

neresničen  Se 
(iz resničen);

neresničnost  I 
(iz neresničen)

medmrežje  I 
(to, kar je med mrežo);

mednaslov  Se 
(vmesni naslov)

javnomnenjski,
liberalnodemokratski;

smešno-resen,
družbeno-političen

Vedno upoštevamo 
zadnjo stopnjo v procesu 

tvorjenja 
(»neposrednega 

prednika« tvorjenke).

Tvorjenke iz predložne 
zveze so zveza predloga 

in samostalnika  
ne smemo jih  
zamenjevati  

s sestavljenkami.

Zloženke, tvorjene iz 
podredno zložene 

besedne zveze, pišemo 
skupaj, če pa je 

razmerje med njihovimi 
sestavinami priredno, jih 

pišemo z vezajem.

POSEBNOSTI PRI TVORJENJU

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijaki v dvojicah poiščejo tri tvorjenke iz predložne zveze, tri tvorjenke iz podredno zložene besedne zveze 
in tri tvorjenke iz priredno zložene besedne zveze. Preverimo nekaj odgovorov, posebej smo pozorni na 
pravilnost zapisa.

Domača naloga: 

Zbirka nalog, str. 16–17, nalogi 19 in 20.

4. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.
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Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do svetovnega spleta (za delo v skupinah),
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Z dijaki se pogovarjamo o tem, zakaj tvorjenke nastajajo in kje jih največkrat srečamo. Razmislijo, katere 
tvorjenke uporabljajo v svojem narečju ali slengu.

Obravnava snovi: 

Razred razdelimo na dve polovici. Dijaki delajo v dvojicah. Prva polovica razreda na svojih telefonih poišče 
spletno stran Razvezani jezik, prosti slovar žive slovenščine, druga polovica pa spletni portal Fran in na njem 
Slovar novejšega slovenskega besedja. Rešijo naloge v učbeniku na str. 21 in 22 ter nalogo 21 v zbirki nalog 
na str. 18.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Ponovimo, kar smo se naučili o tvorjenkah. Če uporabljamo i-učbenik, ob razlagi na tabli prikažemo miselni 
vzorec na str. 22. Dijaki si lahko miselni vzorec pogledajo tudi v učbeniku.

Domača naloga: 

•	 Dijaki v berilu preberejo delo Milana Jesiha ali Florjana Lipuša in v njem poiščejo primere izvirnih novo-
tvorjenk. 

•	 Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 23 z dijaki rešimo, če ti pokažejo zanimanje za njegovo vsebino.
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2. SKLOP: 

RESNIČNI IN IZMIŠLJENI JUNAKI – ZGODOVINA SLOVENSKEGA 
KNJIŽNEGA JEZIKA DO KONCA 18. STOLETJA 

Predlagano št. ur za obravnavo: 5
UČNA CILJA 2. SKLOPA

Dijaki:

•	 povezujejo jezikovni pouk s književnim in z drugimi predmeti (predvsem z družboslovno-humanistični-
mi),

•	 spoznajo razvoj slovenščine skozi čas in narodnostno-jezikovna prizadevanja tistih Slovencev, ki so po-
membno prispevali k oblikovanju slovenskega knjižnega jezika ter k njegovemu ohranjanju in razvijanju.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI

OBDOBJE SLOVENSKEGA PISNEGA JEZIKA – POTOVANJE V ČAS 
PRVIH ZAPISOV

Učbenik, str. 26–32

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Z dijaki se pogovarjamo, kdo so njihovi »junaki« in zakaj.

Vprašamo jih, kdo so po njihovem mnenju značilni junaki kakega naroda ali dežele in kdo so značilni 
slovenski junaki.

Ogledajo si slike na str. 26. Pogovarjamo se o osebah na slikah. Pomagamo si z vprašanji ob slikah.

Obravnava snovi: 

Izpostavimo Črtomirja iz Prešernove pesnitve Krst pri Savici. Ponovimo, kaj vemo o njem. Usmerimo se 
v čas, v katerega je Prešeren postavil dogajanje v pesnitvi. Dijake povprašamo, iz katerih zapisov bi si lahko 
ustvarili vtis, kakšna je bila takrat slovenščina. Opozorimo jih na nekaj zapisov, ki jih imamo na str. 27.  



15

Če uporabljamo i-učbenik, jih prikažemo na tabli, sicer si jih dijaki ogledajo v učbeniku. Dijaki razmislijo, kaj 
nam ti zapisi povedo o statusu oz. okoliščinah rabe slovenščine.

Dijake razdelimo v dvojice. Na str. 28 preberejo odlomek iz 2. Brižinskega spomenika in ga primerjajo  
s prevodom v sodobno slovenščino. Pomagajo si z vprašanji pod odlomkoma.

Pogovarjamo se o temeljnih značilnostih razvoja slovenskega knjižnega jezika, in sicer:

•	 razložimo razliko med obdobjem slovenskega pisnega in slovenskega knjižnega jezika,
•	 spoznamo značilnosti starejšega obdobja slovenskega pisnega jezika,
•	 izpostavimo Brižinske spomenike kot najpomembnejši dokument obdobja slovenskega pisnega jezika 

ter ponovimo, kaj vemo o njih.

Pomagamo si z učbenikom na str. 28 in 29.

Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 28 in 29 pod ikonama  :

RAZVOJ SKJ

OBDOBJE PISNEGA 
JEZIKA

OBDOBJE KNJIŽNEGA 
JEZIKA

Od prvih zapisov do 16. stoletja 
(do leta 1550)

Od leta 1550 do danes

STAREJŠE
(7.−13. stoletje)

MLAJŠE
(13.−16. stoletje)

BRIŽINSKI SPOMENIKI

ZEMLJEPISNA 
LASTNA IMENA

(Sclavorum patria)

OSEBNA IMENA
(Valuk)

STAREJŠE 
OBDOBJE 

SLOVENSKEGA 
PISNEGA JEZIKA

(7.−13. ST.)

So najpomembnejši jezikovni 
dokument obdobja slovenskega 
pisnega jezika.

–  Najdeni v začetku 19. stoletja v Freisingu.
–  Od leta 1806 jih hranijo v državni knjižnici 

v Münchnu.

1. spomenik:
OBRAZEC SPLOŠNE 

SPOVEDI

2. spomenik:
PRIDIGA O GREHU IN 

POKORI

3. spomenik:
OBRAZEC SPLOŠNE 

SPOVEDI

BRIŽINSKI SPOMENIKI
(Freisinški spomeniki)

NASTANEK

OBLIKE BESED

ZGRADBA

GLASOVI

JEZIK

SLOG

PISAVA

Konec 10. stoletja (med letoma 972 in 1039) na zgornjem Koroškem.

– Zvalniška oblika samostalnika.
– Za današnji je se uporablja jest.

Simetrična zgradba (značilna za srednjeveška besedila).

– Nosnika ę in ǫ.
– Šumevci so drugačni.

Še ni narečnih sledi.

V 2. BS je veliko retoričnih sredstev: priredno povezovanje sopomenskih 
izrazov, naštevanja ...

Karolinška minuskula.

ZNAČILNOSTI BRIŽINSKIH SPOMENIKOV

Preverjanje in utrjevanje znanja: 

Dijaki si zamislijo, da pišejo strip o Črtomirju. Ker bi v njem močneje poudarili zgodovinsko dogajanje, bi 
lahko dodali npr. lik Črtomirjevega svetovalca. Dijaki si zamislijo ime zanj, ga postavijo v določen družbeni 
položaj in razmislijo, ali bi v njegovih govorih uporabljali enaka sredstva prepričevanja in enak slog, kot je 
značilen za Brižinske spomenike. 

Natančnejša vprašanja za nalogo so v učbeniku na str. 30.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 19, naloga 1.  
(Dijaki s pomočjo naloge ponovijo, kar so se naučili v prejšnjih letnikih.)
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2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj smo se v prejšnji uri naučili o starejšem obdobju slovenskega pisnega jezika.

Obravnava snovi: 

Ogledamo si rokopise, ki jih imamo v učbeniku na str. 30. Če uporabljamo i-učbenik, jih prikažemo na tabli, 
sicer si jih dijaki ogledajo v učbeniku. O rokopisih se pogovorimo s pomočjo vprašanj na str. 30 in 31.

Spoznamo značilnosti mlajšega obdobja slovenskega pisnega jezika. Pomagamo si z učbenikom na str. 31 
in 32.

Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 31 in 32 pod ikonama  :

RATEŠKI/CELOVŠKI 
ROKOPIS

STAROGORSKI 
ROKOPIS

GLOSA NA 
LETAKU 

STIŠKI 
ROKOPIS

BESEDILA ZA 
DRUGE OBREDNE 

PRILOŽNOSTI
BESEDILA 

UPRAVNEGA 
ZNAČAJA

PESNIŠKO 
SNOVANJE 

V SLOVENŠČINI

MLAJŠE 
OBDOBJE 

SLOVENSKEGA 
PISNEGA JEZIKA

(13.−16. ST.) RATEŠKI/CELOVŠKI 
ROKOPIS

NASTANEK: druga polovica 14. stoletja 
(po predlogi iz 8. in 12. stoletja).
VSEBINA: očenaš, zdarvamarija, 
apostolska vera.
ZAPISOVALEC: nevešči pisec 
slovenščine − vpleta značilnosti različnih 
narečij.

STAROGORSKI 
ROKOPIS

NASTANEK: konec 15. 
stoletja.
VSEBINA: očenaš, 
zdravamarija, apostolska vera.
ZAPISOVALEC: oče Lavrencij 
s Stare gore pri Čedadu.

STIŠKI ROKOPIS
NASTANEK: prva polovica 15. stoletja.
VSEBINA: obrazec splošne spovedi, predpridižni 
klic (Milost ino gnada), molitev k Mariji (čaščena 
bodi), kitico velikonočne pesmi (Naš gospud).
PISAVA: gotica.
ZAPISOVALEC: dve besedili sta najbrž delo 
češkega meniha, dve pa njegovega učenca 
(v besedilu so germanizmi in dolenjske narečne 
posebnosti).

ROKOPISI MLAJŠEGA OBDOBJA SLOVENSKEGA 
PISNEGA JEZIKA

POSVETNA BESEDILA MLAJŠEGA OBDOBJA

Prisege mesta Kranja Slovenski prevod 
latinsko pisanih
darovnic cerkveni 
bratovščini v Černeji 
v t. i. Čedajskem ali 
Černejskem rokopisu 
s konca 15. stoletja

– Auersperški 
fragment iz 15. 
stoletja)

– Slovenska različica 
večjezične 
trubadurske 
pesmi Oswalda 
Wolkensteina okoli 
leta 1400

– Stara prauda, 
– Leukhup woga 

gmaina

GLOSA NA 
TISKANEM 

LETAKU IZ LETA 
1505

PESNIŠKO 
SNOVANJE

BESEDILA ZA 
OBREDNE 

PRILOŽNOSTI

BESEDILA 
UPRAVNEGA 

ZNAČAJA Po zgradbi je bližje 
današnjemu knjižnemu 

jeziku.

Konec srednjega veka je 
slovenščina že narečno 

razcepljena.

Stik z latinščino in 
nemščino je povzročil 
prevzemanje besed.

JEZIK BESEDIL MLAJŠEGA OBDOBJA 
SLOVENSKEGA PISNEGA JEZIKA
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Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijaki si izberejo junaka iz visokega in poznega srednjega veka ter razmislijo, katero izmed besedil, ki smo 
si jih ogledali na začetku ure, bi o njem povedalo največ.

Natančnejša navodila za nalogo so v učbeniku na str. 32.

Preberemo besedilo v zbirki nalog na str. 20. Dijaki v dvojicah rešijo nalogo 2 na str. 20–22. Preverimo reši-
tve.

OBDOBJE SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA – KNJIGE, KI SO PISALE 
ZGODOVINO

Slovenski knjižni jezik v obdobju protestantizma in protireformacije – vse se je 
začelo s Trubarjem in Hrenom

Učbenik, str. 32–36

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo vsebino Cankarjeve drame Hlapci. Dijakom preberemo citat iz drame, naveden v učbeniku na str. 
32. Pogovorimo se o Jermanovem odnosu do protireformacije in o tem, koga je imel v mislih, ko je govoril 
o »poštenih« ljudeh in o tistih, ki so pobegnili. 

Obravnava snovi: 

Razred razdelimo na dve polovici, nato pa še v skupine. 

Skupine v prvi polovici razreda si izberejo eno osebnost iz obdobja protestantizma in jo predstavijo (vendar 
ne Trubarja). Dijaki si pomagajo z vprašanji na str. 32. 

Skupine v drugi polovici razreda si zamislijo, da pišejo scenarij za film o slovenskih protestantih, pri čemer 
ima veliko vlogo neznani Trubarjev tisk iz leta 1585. Dijaki si pomagajo z vprašanji na str. 33. 

Ogledajo si naslovnice oz. odlomke pomembnih protestantskih besedil, ki jih imamo v učbeniku na str. 
33. Če uporabljamo i-učbenik, jih prikažemo na tabli, sicer si jih dijaki ogledajo v učbeniku. S pomo-
čjo vprašanj na str. 34 dijaki spoznajo značilnosti razvoja slovenskega jezika v obdobju protestantizma.  
Pomagamo si z učbenikom na str. 34–36. 



18

Vsebino povzamemo s prikazi v i-učbeniku na str. 34, 35 in 36 pod ikonami  :

Leto 1550 Primož Trubar:
– Abecednik

– Mali katekizem

Tübingen

ZAČETKI SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA TRUBARJEV JEZIK IN JEZIK SLOVENSKIH 
PROTESTANTOV

 ū Narečna 
razcepljenost 
slovenščine.

 ū Njegova besedila 
so namenjena 
vsem Slovencem.

 ū Gre za nadaljevanje 
slovesne cerkvene 
besede.

 ū Pri pisanju se je 
Trubar naslonil 
na izbrani govor 
ljubljanskih 
meščanov, ki je bil 
takrat nekoliko bolj 
dolenjsko obarvan.

 ū Knjižni jezik naj se 
izogiba pretirani 
narečnosti.

 ū V knjižnem jeziku 
naj se ne upošteva 
samoglasniške 
krnitve.

 ū Knjižni jezik naj se 
izogiba tujk.

TEMELJNA 
NAČELA 

OBLIKOVANJA 
SKJ

PODLAGA 
KNJIŽNEMU 

JEZIKU 
PROTESTANTOV

STANJE TRUBAR

PRVA SLOVENSKA PISAVA

GOTICA
(prvi knjigi, 1550)

HUMANISTIČNA PISAVA 
(latinične črke)   

Trubar je določil način 
zapisovanja slovenskih 
sičnikov in šumevcev.

– Abecednik
– Mali katekizem

Trubarjevo pisavo izboljšata in 
uredita Sebastijan Krelj in Adam 

Bohorič.

1550 in 1555: 
Abecednik, Katekizem
1555: Ta evangelij sv. 
Matevža
1564: Cerkovna ordninga
1555−1577: Ta celi novi 
testament
1595: prvi prevod Nove 
zaveze; Hišna postila

1584: prevod  celotne 
Biblije

Dokazano, da 
slovenščina sodi 
med jezike, v katerih 
je mogoče izraziti 
najzahtevnejše misli in 
oblikovati besedila vseh 
vrst, tudi umetnostna.

1584: prva slovnica, pisana 
v latinščini − Arcticae 
horualae succisivae 
(Zimske urice proste) 

–  V slovnici je avtor opisal 
knjižni jezik ter predstavil 
slovensko abecedo 
z urejenim načinom 
zapisovanja sičnikov in 
šumevcev.

–  Avtor jo je namenil 
slovensko pišočim na 
Kranjskem, Štajerskem 
in Koroškem, in sicer 
predvsem izobražencem, 
ki dobro poznajo latinski 
jezik.

1592: štirijezični 
slovar jezikov, ki so 
se največ uporabljali  
v slovenskih deželah: 
slovenščine, latinščine,
nemščine in italijanščine.

HIERONIM 
MEGISER

ADAM 
BOHORIČ

PRIMOŽ 
TRUBAR

JURIJ 
DALMATIN

PROTESTANTSKI AVTORJI IN TEMELJNA DELA

Veliko manjših 
enot, ki si sledijo 
logičnemu 
zapovrstju.

Besedišče je 
poimenovano 
naravnost, 
uporabljajo pa 
tudi primere in 
druge prenose.

Raba sopomenk 
v besednih dvojicah.

Naštevanje več 
delov celote.

SLOG PROTESTANTSKIH BESEDIL

RAZVOJ JEZIKA

nadnarečni, »visoki« 
 slovenski knjižni jezik

bohoričica – slovnica
– slovar

– prevod Biblije

RAZVOJ PISAVE TEMELJNA 
JEZIKOSLOVNA 

DELA

POMEN PROTESTANTIZMA ZA RAZVOJ SKJ POMEN PROTESTANTIZMA ZA RAZVOJ NARODNE 
ZAVESTI

Poznali so latinščino, 
nemščino ..., a so se 
odločili za pisanje 

v slovenščini.

Kažejo, da je 
slovenščina bila 

tudi jezik pisnega 
sporočanja med 

izobraženci.

Pomen slovenščine 
kot materinščine.

Poudarjali so 
povezavo z drugimi 

slovanskimi
narodi, s čimer so 

vplivali na samozavest 
Slovencev.

UVODI  
V ZNANSTVENA 

IN VERSKA 
BESEDILA

POZNAVANJE 
KATEKIZMA 

V SLOVENŠČINI 
V PROTESTANTSKI 
STANOVSKI ŠOLI 

AVTORJI − 
IZOBRAŽENCI

OHRANJENA 
PISMA 

V SLOVENŠČINI

Preverjanje in utrjevanje znanja:

S pomočjo prikaza, dostopnega v i-učbeniku na str. 36 pod ikono , ponovimo, kaj smo se naučili o ob-
dobju protestantizma.

Domača naloga: 

Dijaki odgovorijo na vprašanji v učbeniku na koncu str. 36.
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SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK V OBDOBJU PROTIREFORMACIJE IN 
KATOLIŠKE OBNOVE

Učbenik, str. 37–40
Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj je o protireformaciji izrekel lik iz Cankarjeve drame Hlapci, Jerman. Z dijaki odgovorimo na 
prvi dve vprašanji na str. 37.

Dijaki razmislijo, kaj vedo o škofu Tomažu Hrenu. Skušajo se postaviti v njegovo vlogo in razmisliti o njego-
vem delovanju. Pomagajo si z vprašanji na str. 37.

Obravnava snovi: 

Ogledamo si naslovnice oz. besedila, ki jih imamo v učbeniku na str. 37. Če uporabljamo i-učbenik, jih pri-
kažemo na tabli, sicer si jih dijaki ogledajo v učbeniku. S pomočjo vprašanj na str. 37 in 38 se pogovarjamo 
o besedilih, ki so nastajala v obdobju protireformacije. 

Spoznamo značilnosti tega obdobja. Povemo:

•	 kako so družbene spremembe vplivale na rabo jezika,
•	 kako se je ohranilo protestantsko izročilo,
•	 kdaj so ponovno začele izhajati slovenske knjige,
•	 kaj je značilno za jezik in slog besedil v 17. in 18. stoletju,
•	 katera besedila v slovenščini so nastajala v tem obdobju.

Pomagamo si z učbenikom na str. 39 in 40.

Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 39 in 40 pod ikonama  :

17. IN PRVA POLOVICA 18. STOLETJA
PROTIREFORMACIJA IN KATOLIŠKA OBNOVA

–  Krepitev rabe slovenščine v stiku 
prebivalcev z gosposko.

–  Raba slovenščine med 
izobraženci in plemiči  
v zasebnem sporazumevanju 
(zasebna pisma).

–  Protestante so konec 16. stoletja 
izgnali.

–  Zažgali so večino protestantskih 
knjig.

–  V (jezuitskih) šolah ne poučujejo 
več v slovenščini  prevladujeta 
latinščina in nemščina.

1612: Izdal 
je priredbo 
priročnika 
Evangelia inu 
listuvi (večino 
besedil je vzel 
iz Dalmatinove 
Biblije − nekatere 
besede je 
zamenjal  
s slovenskimi 
oz. je besedilo 
jezikovno 
izboljšal). 

1672: Izdal je 
ponovno priredbo 
Evangelia inu lystuvi: 
v uvodu vanj je razložil 
svoj pogled na SKJ.

– Pisati “po šegi rodu” 
(enotno), govoriti 
“po šegi pokrajine” 
(lahko tudi v 
narečju).

– Sam piše po 
kranjskem izročilu.

– Samoglasniška 
krnitev se ne 
upošteva; če bi pisali 
samo soglasnike, se 
ne bi razumeli.

Ponovno se 
začne  
v začetku 
18. stoletja.

1691: zbirka 
pridig Sacrum 
promptuarium
(Sveti priročnik)

JEZIK IN SLOG 
PRIDIG: baročni

ZGRADBA 
BESEDIL: 
povezana pripoved 
ob osrednji misli; 
raznovrstne figure 
in metafore

KNJIŽNO IN JEZIKOVNO DELOVANJE V 17. IN 
NA ZAČETKU 18. STOLETJA

Ohranjanje 
protestantskega 

knjižnega in 
jezikovnega 

izročila.

KNJIŽEVNI 
ZASTOJ

TOMAŽ HREN JANEZ LUDVIK 
SCHÖNLEBEN

IZDAJANJE 
SLOVENSKIH 

KNJIG

JANEZ 
SVETOKRIŠKI 

(TOBIA LIONELLI)
V 150-letih 
je izšlo toliko 
knjig, kolikor so 
jih protestantje 
ustvarili v 50-ih 
letih. 

Nabožna 
besedila: 

evangeliji, branja, 
pridige ...

Posvetna 
besedila: 
obrazci za 
zaprisego 
meščanov, 

pričevanja pod 
prisego, računi

in obračuni, 
oporoke, besedila 

razsodb, opis 
deželnosodnih 

meja

Umetnostna 
besedila: 

hvalnica kot uvod 
v Valvasorjevo 
nemško pisano 
Slavo vojvodine 

Kranjske; dve 
posvetni pesmi

Zasebna 
besedila: 

slovenska pisma 
(med dvema 
plemkinjama, 

med izobraženci)

VRSTE BESEDIL 17. IN PRVE POLOVICE 18. STOLETJA

Preverjanje in utrjevanje znanja:

S pomočjo prikaza, dostopnega v i-učbeniku na str. 40 pod ikono , ponovimo, kaj smo se naučili o ob-
dobju protireformacije.
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Domača naloga: 

Dijaki odgovorijo na vprašanji v učbeniku na koncu str. 40.

SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK V OBDOBJU RAZSVETLJENSTVA – POD 
AVSTRIJCI IN FRANCOZI

Učbenik, str. 41–43

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijaki razmišljajo, zakaj/čemu o obdobju protireformacije razmišljamo kot o obdobju zastoja v razvoju slo-
venskega knjižnega jezika. Pri tem primerjajo razvoj slednjega v reformaciji in protireformaciji.

Vprašamo jih, katero obdobje je sledilo prej navedenima. Dijaki skušajo obnoviti, kaj že vedo o obdobju 
razsvetljenstva, ki smo ga pri književnosti obravnavali v 1. letniku. 

Obravnava snovi: 

Preberemo odlomek iz besedila Kranjski komedijanti na str. 41. S pomočjo vprašanj pod odlomkom osvetli-
mo, kakšen je bil položaj slovenščine konec 18. stoletja.

Ugotovimo:

•	 kaj je zaznamovalo razvoj knjižnega jezika v tem obdobju,
•	 katere različice slovenskega knjižnega jezika so se razvile in zakaj,
•	 kako se je kranjska različica razvila v skupni knjižni jezik,
•	 katere funkcijske zvrsti so se razvijale na Kranjskem,
•	 kdo so bili glavni razsvetljenski pisci,
•	 kakšen je pomen razsvetljenstva za oblikovanje slovenskega knjižnega jezika.

Pomagamo si z učbenikom na str. 42 in 43.
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Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 42 in 43 pod ikonama :

Francoska revolucija

Napoleonovi 
pohodi

Ustanovitev Ilirskih 
provinc

Družbeno, politično 
in gospodarsko 

dogajanje v drugi 
polovici 18. stoletja 

pri nas

RAZVOJ SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA V DRUGI 
POLOVICI 18. STOLETJA

Razsvetljenstvo 
v Evropi  v ospredju 

izobraževanje, 
znanost, napredek, ki 
ga je mogoče doseči  

z razumom.

Razvoj pokrajinskih različic 
osrednjeslovenskega knjižnega jezika in 
kot posebnost prekmurski knjižni jezik.

Družbeni razlog: izobraziti preprostega bralca, ki bi ga laže 
pritegnili z domačo kot s »tujo« jezikovno podobo; pisci 
so tako v jezik sprejemali nekatere značilnosti narečij oz. 

pokrajinskega govora in iz prej enotnega SKJ so se razvile 
kranjska, koroška, štajerska in prekmurska različica jezika.

Politični razlog: avstrijska država se je močno naslanjala 
na deželno uradništvo in tako spodbujala »ločen« razvoj 

slovenskih pokrajin in s tem pokrajinske zavesti.

Marko Pohlin: 
Kranjska gramatika 

(1758)

Marko Pohlin: 
nemško-slovenski slovar

Ožbalt Gutsman: 
Windische Sprachlehre

(1777)

Ožbalt Gutsman:
nemško-slovenski slovar

Jurij Zelenko: 
Slovennska Grammatika oder 

Georg Sellenko’s Wendische 
Sprachlehre

(1791)

PREKMURSKI 
KNJIŽNI JEZIK

ŠTAJERSKAOSREDNJE-  
SLOVENSKA

KOROŠKA

RAZLIČICE KNJIŽNEGA JEZIKA

– Nastale načrtno.
– Značilnosti jezika opisane v slovnicah.

 ū 1784−1802: 
katoliški prevod 
Biblije

JURIJ JAPELJ

 ū 1779−1781: 
almanah Pisanice

 ū 1806: Pesme za 
pokušino

 ū 1809: Pesmi za 
brambovce

 ū 1790: Županova 
Micka, Ta veseli dan 
ali Matiček se ženi

JANEZ D. DEV
VALENTIN VODNIK
ANTON T. LINHART

 ū Kuharske bukve
 ū Babištvo ali 

porodničarski vuk 
za babice

VALENTIN VODNIK

Publicistični 
jezik

Strokovni jezikVisoki jezik 
obrednih 

cerkvenih besedil

Umetnostni jezik

RAZVOJ JEZIKOVNIH ZVRSTI V OBDOBJU 
RAZSVETLJENSTVA

 ū Velika pratika
 ū Mala pratika
 ū Ljubljanske novice 

(časopis)

VALENTIN VODNIK

Nastajajo uradovalna 
besedila.

Nastajajo 
publicistična 

besedila.

Slovenščino 
se uči v šolah.

Nastajajo 
strokovna 
besedila.

Začne se oblikovati 
slovenski jezik za 

javno rabo − na vseh 
področjih.

V času Ilirskih 
provinc je 

slovenščina učni 
jezik v srednji šoli.

POMEN 
RAZSVETLJENSTVA 

ZA OBLIKOVANJE 
KNJIŽNEGA JEZIKA

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v skupine. Vsaka skupina si izbere eno osebnost, ki je po njihovem mnenju v obdobju 
razsvetljenstva pomembno vplivala na razvoj slovenščine in njen družbeni položaj, ter jo predstavi. Dijaki 
svojo izbiro/odločitev tudi utemeljijo.
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3. SKLOP: 

SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK V 19. IN 20. STOLETJU – OD JEZIKA 
VISOKE UMETNOSTI DO DRŽAVNEGA JEZIKA

Predlagano št. ur za obravnavo: 10
UČNI CILJI 3. SKLOPA

Dijaki:

•	 povezujejo jezikovni pouk s književnim in z drugimi predmeti (predvsem z družboslovno-humanistični-
mi),

•	 spoznajo razvoj slovenščine skozi čas in narodnostno-jezikovna prizadevanja tistih Slovencev, ki so po-
membno prispevali k oblikovanju slovenskega knjižnega jezika ter k njegovemu ohranjanju in razvijanju,

•	 poznajo status slovenščine doma in v organih EU.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
SLOVENŠČINA V 19. STOLETJU – OD ROMANTIKE K REALIZMU

Slovenski knjižni jezik v 1. polovici 19. stoletja

Učbenik, str. 46–51
Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ogledamo si fotografije spomenikov v učbeniku na str. 46. Če uporabljamo i-učbenik, jih prikažemo na 
tabli, sicer si jih dijaki ogledajo v učbeniku. Dijaki povedo, katere so prepoznali, in skušajo razložiti, zakaj so 
jih postavili. Pomagamo si z vprašanji na str. 47.

Obravnava snovi: 

Dijake razdelimo v dvojice. Vsaka dvojica napiše, kakšen je bil položaj slovenščine ob začetku 19. stoletja, in 
ga primerja z današnjim. Preberemo nekaj razmišljanj dijakov.

Preberemo besedilo na str. 47 in 48 in se s pomočjo vprašanj na str. 48 in 49 pogovorimo o njem. 

Dijake usmerimo v razmišljanje o slovenski pisavi na začetku 19. stoletja. Ogledajo si besedila na str. 49. Če 
uporabljamo i-učbenik, jih prikažemo na tabli, sicer si jih dijaki ogledajo v učbeniku. S pomočjo vprašanj na 
str. 49 in 50 z dijaki obnovimo znanje o črkarski pravdi.
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O slovenskem knjižnem jeziku v obdobju romantike dijaki spoznajo:

•	 katera vprašanja o jeziku so ostala odprta ob koncu razsvetljenstva,
•	 kako se je oblikoval enotni slovenski knjižni jezik,
•	 kaj je prineslo poenotenje,
•	 kdo so bili pomembni možje v tem obdobju,
•	 zakaj bohoričica ni bila primerna pisava,
•	 da črkarska pravda ni bila le polemika o črkopisu, ampak tudi razprava o rabi slovenskega knjižnega je-

zika in umetnosti v njem.

Pomagamo si z učbenikom na str. 50 in 51.

Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 50 in 51 pod ikonama  :

Ali naj se razvija 
enoten slovenski 

knjižni jezik ali več 
različic?

Ali naj se še 
uporablja pisava 
bohoričica, ki ni 
najprimernejša?

Ali naj bodo besedila 
v slovenščini namenjena le splošni 

rabi in preprostim ljudem ali je 
smiselno slovenščino razvijati tudi 

v znanosti in umetnosti?

VPRAŠANJA 
O RAZVOJU 

KNJIŽNEGA JEZIKA 
V ROMANTIKI

OBLIKOVANJE ENOTNEGA SKJ

Jernej Kopitar − nemško 
pisana znanstvena slovnica, 

1808

Valentin Vodnik − prva 
slovensko pisana slovnica, 

1811

Slovnica slovenskega jezika na 
Kranjskem, Koroškem in Štajerskem

Pismenost ali gramatika za perve 
šule

Nastajanje temeljnih jezikovnih 
priročnikov: slovnice, slovarji

Namesto končnice -iga so vpeljali današnjo končnico -ega.

Vpeljali so soglasniški sklop -šč-, ki je bil prej po gorenjski navadi poenostavljen v š.

Zamenjali so členek nar z naj.

Veznik de so zamenjali z veznikom da.

Uredili so nekatere sklanjatvene končnice pri samostalniku (bratom namesto bratam) in 
pridevniku (oblike pri vseh treh spolih).

Glasovni sklop r + polglasnik so začeli pisati samo s črko r, ne več z e + r (srce namesto serce).

NOVE OBLIKE

 ū Latinico dopolnjuje  
s cirilskimi znaki in črkami.

 ū V 30-ih letih 19. st.  
prepovedana.

Kopitar predlaga pisavo, ki bi omogočala zapisovanje 
vsakega glasu slovenskega knjižnega jezika s posebno, 
nesestavljeno črko (nasprotoval je strešicam nad 
šumevci).

PISAVE NA ZAČETKU 19. STOLETJA 
(pred črkarsko pravdo) 

BOHORIČICA METELČICA DAJNČICA

 ū Latinico dopolnjuje  
s cirilskimi znaki in črkami

 ū V 30-ih letih 19. st.  
prepovedana.

Neustrezno zapisovanje 
sičnikov in šumevcev.

1833

1845

JANEZ 
BLEIWEIS

REZULTAT 
“SPORA”

GAJICA

Polemika med zagovornikom metelčice Kopitarjem na eni in Čopom na drugi 
strani.

Dokončna uveljavitev gajice.

Urednik takrat najbolj priljubljenega časopisa Kmetijske in rokodelske novice, 
ki uveljavi gajico.

Prepoved metelčice in ponovna uveljavitev bohoričice na Kranjskem.

Pisava, ki so jo že nekaj stoletij uporabljali Čehi, so jo s posredovanjem 
Ljudevita Gaja prevzeli Hrvati in od njih še Slovenci.

ČRKARSKA PRAVDA IN NJEN REZULTAT RAZPRAVA O RABI SKJ IN VLOGI UMETNOSTI V NJEM 

KOPITAR PREŠEREN, ČOP

Slovenščina naj bi bila jezik besedil, 
namenjenih preprostim in 

neizobraženim, izobraženci pa bi za svoje 
namere še vedno uporabljali nemščino.

Za zgled postavlja srbske ljudske 
pesmi, zato naj bi se tudi slovenski 

pesniki zgledovali po ljudskih pesmih in 
preprosti, kmečki govorici.

Prepričana sta, da se mora slovenščina 
razvijati v vseh vlogah in na vseh ravneh.

Čop se je zavzemal za posnemanje visoke 
umetnosti drugih evropskih narodov, 

ta načela pa je v svojih pesmih udejanjil 
Prešeren in z njimi tako slovensko 

poezijo kot slovenščino postavil ob bok 
drugim razvitim evropskim kulturam.

Preverjanje in utrjevanje znanja: 

Dijake razdelimo v dvojice. Vsaka dvojica zapiše krajše razmišljanje o tem, kaj je pomenila odločitev poe-
notenja slovenskega knjižnega jezika za visoko poezijo, ki je enakovredno sledila literaturi drugih narodov.

 
Slovenski knjižni jezik v 2. polovici 19. stoletja

Učbenik str. 52–55

Predlagano št. ur za obravnavo: 1

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.
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Uvodna motivacija: 

Dijake povprašamo, kaj vedo o prvem slovenskem političnem programu Zedinjena Slovenija. Usmerimo jih 
v razmišljanje o jezikovnih zahtevah v tem programu.

Obravnava snovi: 

Preberemo besedili na str. 52 in se s pomočjo vprašanj na str. 52 pogovorimo o njem. 

Dijake usmerimo v razmišljanje o tem, zakaj so slovenski politiki in kulturniki v 2. polovici 19. stoletja iskali 
povezave z drugimi južnoslovanskimi narodi. Pomagamo si z vprašanji na str. 53. 

Dijaki si ogledajo slike strokovnih priročnikov na str. 53. Če uporabljamo i-učbenik, jih prikažemo na tabli, 
sicer si jih dijaki ogledajo v učbeniku. S pomočjo vprašanj na str. 53 ugotovijo, za katere priročnike gre, ali 
pomenijo nekaj novega ali nadaljujejo tradicijo in kakšen je njihov pomen.

O slovenskem knjižnem jeziku v 2. polovici 19. stoletja dijaki spoznajo:

•	 kako se je v tem obdobju nadaljeval boj za slovenščino v javni rabi,
•	 kako so se politične ideje odsevale v pogledih na jezik,
•	 kdo so bili pomembni možje v tem obdobju.

Pomagamo si z učbenikom na str. 54 in 55.

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 54 pod ikono  :

Po letu 1890: raba 
slovenščine 

v uradih.

1849: Franc 
Miklošič na Dunaju 

ustanovi katedro 
za slavistiko − 

slovenščino umesti 
na univerzitetno 

raven.

Po letu 1867: raba 
slovenščine 

v kranjskem deželnem 
zboru.

Raba v šolah: zanjo se je 
zavzemal škof Anton Martin 

Slomšek.

SKJ V DRUGI 
POLOVICI 

19. STOLETJA

NEGATIVNE 
ZABLODE

ILIRSKO GIBANJE: poskus 
jezikovnega približevanja 

drugim slovanskim narodom 
(slovenščino so želeli 

približati hrvaščini in srbščini, 
kasneje pa bi ustvarili ilirski 

jezik).
LEVSTIKOVANJE: oprl 
se je na staro cerkveno 
slovanščino, saj je bil 

prepričan, da je slovenščina 
njena neposredna naslednica.

KOSESKOVANJE: 
prizadevanja po oblikovanju 

»visoke«, umetelne 
slovenščine 

v umetnostnem in političnem 
jeziku.

– Poudarjanje zahteve po 
avtonomiji Slovencev in 

njihovega jezika.
– Zavzemanje za povezavo 

z drugimi slovanskimi narodi.

POZITIVNA 
PRIZADEVANJA

PROGRAM ZEDINJENA SLOVENIJA IN POLITIČNE IDEJE

V razpravi NAPAKE SLOVENSKEGA 
PISANJA:

je poudaril potrebo po novi slovnici in 
slovarju.

– opozori na dejstvo, da se pisni jezik 
zaradi zgledovanja po nemščini vse bolj 

oddaljuje od dejanske govorice 
– in da se je treba tudi jezika učiti od 

preprostih ljudi.

LEVSTIKOVA POZITIVNA PRIZADEVANJA ZA 
RAZVOJ SKJ

PRIZADEVANJA JEZIKOSLOVCEV DRUGE POLOVICE 
19. STOLETJA

Nastali so vsi temeljni priročniki slovenskega knjižnega 
jezika: slovnica, slovar in pravopis.

Prizadevanja za enotno 
podobo govorjenega 

knjižnega jezika.

SLOVNICA:
1854: Anton Janežič, 

Slovenska slovnica  
s kratkim pregledom 
slovenskega slovstva 
ter malim cirilskim in 
glagoliškim berilom 

za Slovence

SLOVAR:
1860: Matej Cigale, 

Wolfov nemško-slovenski 
slovar

1880: Matej Cigale, 
Znanstvena terminologija 

s posebnim ozirom na 
srednja učilišča

1894, 1895: Maks 
Pleteršnik, 

drugi del Wolfovega 
slovarja, Slovensko-nemški 

slovar

PRAVOPIS:
1899: Franc Levec, 
Slovenski pravopis 1870: Stanislav Škrabec, 

O glasu in naglasu našega 
knjižnega jezika v izreki in pisavi

Preverjanje in utrjevanje znanja: 

Dijake razdelimo v skupine. Primerjajo ustaljeno podobo Trubarja, Prešerna, Črtomirja s svojo predstavo 
Levstika, Martina Krpana in dr. Hrasta. Razmislijo, kako bi jih predstavili, kakšne so razlike med njimi in ka-
tera vprašanja, povezana z jezikom, so postavljali v ospredje. Natančna navodila za nalogo so v učbeniku 
na str. 55. 

Preberemo nekaj razmišljanj dijakov in se pogovorimo o njih.
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SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK PO LETU 1900 – STOLETJE VELIKIH 
SPREMEMB TER NOVIH MOŽNOSTI IN PASTI

Slovenščina v 1. polovici 20. stoletja – od konca prve do konca druge svetovne vojne

Učbenik str. 56–60

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do svetovnega spleta.

Uvodna motivacija: 

Dijake razdelimo v tri skupine. Vsaka skupina prebere eno od treh besedil na str. 56. Povzamejo prebrano 
besedilo in skušajo opisati okoliščine, v katerih je nastalo.

Obravnava snovi: 

Še enkrat na glas preberemo 1. odlomek na str. 56 in se s pomočjo vprašanj na str. 57 pogovorimo o njem. 

Dijaki si ogledajo fotografije na str. 57. Če uporabljamo i-učbenik, jih prikažemo na tabli, sicer si jih dijaki 
ogledajo v učbeniku. S pomočjo vprašanj na str. 57 se pogovarjamo o položaju jezika v 1. polovici 20. stole-
tja. Povemo, kateri pomembni jezikovni priročniki so izšli v tem obdobju. 

Dijake razdelimo v skupine. Vsaka skupina si izbere en priročnik (Breznikov in Ramovšev pravopis, Glonar-
jev Slovar slovenskega knjižnega jezika ali Ramovševo Kratko zgodovino slovenskega jezika. Prek spletne 

povezave, dostopne v i-učbeniku na str. 57 pod ikono , na spletišču Fran1 dijaki poiščejo predstavitev 
izbranega priročnika in odgovorijo na vprašanja na str. 57 in 58. Pregledamo njihove odgovore in se pogo-
vorimo o njih.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

1 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do spletišča Fran prek spletne povezave https://fran.si/.
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Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kakšne so bile zgodovinske okoliščine v 1. polovici 20. stoletja, kakšen je bil položaj jezika in 
kateri pomembni jezikovni priročniki so nastali v tem obdobju.

Obravnava snovi: 

Še enkrat na glas preberemo 2. odlomek iz romana Kaplan Martin Čedermac na str. 56 in se s pomočjo vpra-
šanj na str. 58 pogovorimo o njem. 

Nato preberemo še Župančičevo pesem Veš, poet, svoj dolg? na str. 56 in se s pomočjo vprašanj na str. 58 
pogovorimo o njej. 

O slovenskem knjižnem jeziku v 1. polovici 20. stoletja dijaki spoznajo:

•	 kako je širše družbeno in politično dogajanje v tem obdobju vplivalo na položaj slovenščine,
•	 kako se je slovenski knjižni jezik razvijal v obdobju med obema vojnama,
•	 kateri so pomembni jezikoslovci tega časa,
•	 kaj se je dogajalo z jezikom med okupacijo.

Pomagamo si z učbenikom na str. 59 in 60.

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 59 pod ikono :

Enoten 
knjižni jezik

Temeljni jezikovni 
priročniki

Vpliv družbenega in 
političnega dogajanja 

na jezik

SKJ V PRVI 
POLOVICI 

20. STOLETJA

RAZVOJ SKJ V KRALJEVINI SHS  
(oz. v Kraljevini Jugoslaviji)

1919: ustanovitev 
univerze

1938: ustanovitev 
Akademije znanosti in 

umetnosti

Slovenščina je 
opredeljena kot eden 

od uradnih jezikov 
Kraljevine Jugoslavije.

Neenakopravnost 
slovenščine v skupščini, 
državni upravi, vojski …, 

pa tudi v sprejemanju 
številnih značilnosti 

srbščine oz. hrvaščine 
v publicistični jezik.

Razvoj jezika znanosti 
na različnih strokovnih 

področjih.

DELOVANJE SLOVENSKIH JEZIKOSLOVCEV  
V KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

FRAN RAMOVŠ:
Strokovnjak za razvoj 
slovenskega jezika in 

njegovo zgodovino ter prvi 
profesor za slovenski jezik na 
novoustanovljeni ljubljanski 

univerzi.

ANTON BREZNIK:
Postavil se je v bran 

samostojnosti slovenskega 
jezika.

1916: Slovenska slovnica za srednje 
šole

1920, 1935: Slovenski pravopis 
(drugega je izdal skupaj  

z Ramovšem)

Prepovedana raba slovenščine  
v javnem in uradnem življenju 

s strani okupatorja.
Skrbeli so za 

širjenje slovenske 
umetniške 

besede (tiskanje 
zbirk, nastopi ...).

Pod okriljem 
OF so avtorji 
pisali različna 
umetnostna 

besedila.

KJ so učili 
v partizanskih 

šolah.

Izdana je bila 
slovnica.

Izdan je bil 
skrajšan 
pravopis.

SLOVENSKI JEZIK 
MED OKUPACIJO

Preverjanje in utrjevanje znanja: 

Dijake razdelimo v dve skupini, znotraj skupin pa še v dvojice. Prva skupina dijakov razmisli o pomembnosti 
tega, da ima slovenščina status učnega jezika na univerzi, druga skupina pa o tem, zakaj je med okupacijo 
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na osvobojenih ozemljih imela kultura posebej pomembno vlogo. Natančna navodila za nalogo so v učbe-
niku na str. 60. 

Nekaj dijakov predstavi svoja razmišljanja, z ostalimi dijaki razpravljamo o njih.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 22, naloga 3.

Slovenščina v 2. polovici 20. stoletja – (tudi) z jezikom in zaradi jezika do samostojnosti

Učbenik str. 60–67

Predlagano št. ur za obravnavo: 2

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do svetovnega spleta.

Uvodna motivacija: 

Z dijaki se pogovarjamo o tem, da je zgodovina slovenskega knjižnega jezika po svoje tudi zgodovina rabe 
in učenja slovenščine v šolah. S pomočjo vprašanj na str. 60 obnovimo razvoj slovenščine od protestantov 
naprej.

Obravnava snovi: 

Pogovarjamo se o položaju slovenščine v SFR Jugoslaviji. Pomagamo si z vprašanji na str. 60.

Dijaki s svojimi telefoni prek spletne povezave, dostopne v i-učbeniku na str. 61 pod ikono , na spletišču 
Fran2 poiščejo slovnice, ki so izšle leta 1947, 1956 in 1964. O njih se pogovorimo s pomočjo vprašanj na str. 
61.

Dijaki si ogledajo fotografije na str. 61. Če uporabljamo i-učbenik, jih prikažemo na tabli, sicer si jih dijaki 
ogledajo v učbeniku. Vprašamo jih, kateri priročnik je bil po njihovem mnenju najpotrebnejši. Dijaki ute-
meljujejo svoje odgovore.

Dijake razdelimo v dvojice. Preberejo izsek iz ustave SFRJ na str. 61 in komentirajo položaj slovenščine ter 
slovenske kulture, kot je opredeljen v prebranih členih. Pomagajo si z vprašanji na začetku str. 62. Prebere-
mo nekaj razmišljanj dijakov in o njih razpravljamo.

2 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do spletišča Fran prek spletne povezave https://fran.si/.
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2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kakšen je bil položaj slovenščine v SFR Jugoslaviji. Dijake povprašamo, kaj menijo o tem, ali je 
bila slovenščina v tem obdobju povsem enakopravna ali ne. Utemeljujejo svoje odgovore.

Obravnava snovi: 

Na str. 62 preberemo nekaj ugotovitev in zahtev, povezanih s položajem in z rabo slovenščine, ki jih je pri-
pravila skupina jezikoslovcev in kulturnih delavcev leta 1979. Če uporabljamo i-učbenik, jih prikažemo na 
tabli, sicer si jih dijaki ogledajo v učbeniku. S pomočjo vprašanj pod besedilom razpravljamo o njem. 

Dijake razdelimo v skupine. Preberejo blog Danice Simšič na str. 63 in odgovorijo na vprašanja na začetku 
str. 64. Preberemo razmišljanja skupin in o njih razpravljamo.

 
SLOVENŠČINA V SAMOSTOJNI DRŽAVI

Učbenik str. 64–70

Predlagano št. ur za obravnavo: 4

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijaki razmišljajo o tem, kako je jezikovno vprašanje spodbujalo prizadevanja za večjo avtonomnost in 
nazadnje za osamosvojitev Slovenije.

Obravnava snovi: 

Dijake razdelimo v tri skupine. Vsaka skupina prebere eno izmed besedil na str. 64 in 65 ter ga predstavi 
sošolcem. Pomagajo si z vprašanji pred in pod besedili.

Razmislimo o tem, kakšen je položaj slovenščine danes. Pomagamo si z vprašanji na str. 66.
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Preverjanje in utrjevanje znanja: 

S pomočjo prikaza v i-učbeniku na str. 66 pod ikono  ponovimo, kaj smo se naučili o položaju in rabi 
slovenščine po 2. svetovni vojni.

V gledališču, na 
radiu, po televiziji ...

Slovnice, slovarji, 
pravopis, jezikovni 

priročniki, razprave ...

To se NE uresničuje: 
slovenščina se ne 

uporabljala v vojski 
ali v diplomaciji, od 
časa do časa pa so 
se pojavljale tudi 

težnje po poenotenju 
šolskega sistema 
v vseh republikah 

nekdanje Jugoslavije.

V ospredje postavi 
vprašanje narodne 

in jezikovne 
samobitnosti.

Pobuda 
Slovenščina  

v javnosti

Slovenščina 
kot eden od 

enakopravnih 
uradnih jezikov 

SFRJ

Razvoj 
govorjenega 

jezika

Znanstvena dela

SLOVENŠČINA PO 2. SVETOVNI VOJNI 1991: slovenščina postane 
edini državni in uradni jezik na 

celotnem območju RS.

Pretiran strah pred 
izgubo identitete 
poraja predsodke 

ter vpliva na 
zavračanje 

drugačnih kultur in 
navad.Pasti:

prehitro sprejemanje vsega, 
kar prihaja iz razvitega 

zahodnega sveta.

Razvoj jezika na 
vseh področjih.

RAZVOJ 
SLOVENŠČINE PO 

LETU 1991

Domača naloga:

Dijaki napišejo krajše razmišljanje o vlogi predmeta slovenščina. Natančna navodila za nalogo so na 
koncu strani 66. 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do svetovnega spleta.

Preverjanje in utrjevanje znanja: 

Dijake razdelimo v skupine. Preberejo besedilo na str. 67 in napišejo komentar. S svojimi telefoni prek splet-

ne povezave, dostopne v i-učbeniku na str. 67 pod ikono ,3 poiščejo iztočnice in si z njimi pomagajo.

Če uporabljamo i-učbenik, na tabli prikažemo miselni vzorec na str. 68–70, sicer si ga dijaki ogledajo v učbe-
niku. S pomočjo miselnega vzorca ponovimo, kako se je razvijal slovenski jezik od prvih zapiskov do danes. 

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

3 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do vsebine prek spletnega naslova http://www.mladina.si/157101/igra-jezikov.
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Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj smo se v prejšnjih urah naučili o razvoju slovenskega knjižnega jezika.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v devet skupin. V zbirki nalog skupaj preberemo navodila za reševanje naloge 4 na str. 22 
in 23. Vsaki skupini dodelimo eno besedilo na str. 23–29. Dijaki odgovorijo na vprašanja pod dodeljenim 
besedilom. Pregledamo naloge vseh skupin in skupaj z ostalimi dijaki razpravljamo o odgovorih.

 
4. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do svetovnega spleta.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj smo se v prejšnjih urah naučili o razvoju slovenskega knjižnega jezika.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v osem skupin. V zbirki nalog na str. 29 skupaj preberemo navodila za nalogo 5. Vsaki 
skupini dodelimo eno besedilo na str. 29 in 30 (ker so besedila štiri, imata po dve skupini isto besedilo). Ce-
lotna besedila dijaki poiščejo s svojimi telefoni na navedenih spletnih straneh. Rešijo nalogo 5. Pregledamo 
odgovore vseh skupin in skupaj z ostalimi dijaki razpravljamo o njih.
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4. SKLOP: 

SLOVENŠČINA VČERAJ, DANES IN JUTRI

Predlagano št. ur za obravnavo: 6
UČNI CILJI 4. SKLOPA
Dijaki:

•	 spoznajo značilnosti okrogle mize,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z značilnost-

mi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in razumljivejšo ter jezikovno pravilno besedilo,
•	 po tvorjenju vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, živost, učinkovitost, ustreznost 

in jezikovno pravilnost svojega besedila in besedil sošolcev,
•	 utemeljujejo svoje mnenje, poslušajo mnenja sošolcev o svojem besedilu/govornem nastopu ter izre-

kajo svoje (ne)strinjanje z njimi,
•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila,
•	 usvojijo načela uspešnega pogovarjanja in jih uporabljajo v pogovoru,
•	 pogovarjajo se vljudno in strpno; spoštujejo mnenje drugih, izražajo svoje mnenje in ga utemeljijo,
•	 uzaveščajo vlogo prvega/maternega jezika in njegove prednosti pred tujimi jeziki ter oblikujejo pose-

ben odnos do svojega prvega/maternega jezika,
•	 uzaveščajo vlogo slovenščine v Republiki Sloveniji in za njene državljane ter oblikujejo poseben odnos 

do slovenščine kot državnega in uradnega jezika.

PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
JEZIKOVNO NAČRTOVANJE

Jezikovna politika

Učbenik str. 72–78

Predlagano št. ur za obravnavo: 4

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do svetovnega spleta.
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Uvodna motivacija: 

Preberemo pesem Alojza Ihana na str. 72 in se z dijaki pogovarjamo, kako razumejo pesem.

Dijake razdelimo v štiri skupine. Vsaka skupina reši eno od nalog na str. 72. Pregledamo odgovore vsake 
skupine in se o njih pogovorimo.

Nato se pogovarjamo še o položaju slovenščine danes. Pomagamo si z vprašanji na str. 72.

Obravnava snovi: 

Dijakom povemo, kako danes skrbimo za ohranitev slovenščine in sistemsko ureditev jezikovno-družbenih 
vprašanj. Pojasnimo, kaj je Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko (str. 73). Dijaki s svojimi 

telefoni prek spletne povezave, dostopne v i-učbeniku na str. 73 pod ikono , na spletišču Fran4 poiščejo 
besedo resolucija. S pomočjo sestavka dijaki skušajo razložiti naslov dokumenta.

Preberemo besedilo na str. 73 in dijake vprašamo, kateri koraki so bili, ko je bilo to besedilo napisano, že 
narejeni, in kaj je treba do nove resolucije še narediti, o čem se je na posvetu govorilo in kdo se ga je po 
njihovem mnenju udeležil.

Nato dijaki na str. 74 in 75 preberejo kazalo vsebinskih sklopov in nekaterih prispevkov, objavljenih v zbor-
niku s posveta za jezikovno politiko. Svoja prejšnja predvidevanja primerjajo s tem kazalom. S pomočjo 
vprašanj na str. 75 jih usmerimo v razmišljanje o jezikovni politiki.
 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 vsaj 8 telefonov z dostopom do svetovnega spleta (za delo v skupinah).

Uvodna motivacija: 

Z dijaki se pogovarjamo, ali menijo, da se znajo dobro sporazumevati v maternem jeziku in/ali v še katerem 
jeziku. V zbirki nalog na str. 31 rešijo nalogi 1 in 2.

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v razmišljanje o tem, kateri zakoni in predpisi določajo rabo slovenščine. Če uporabljamo 
i-učbenik, njihov seznam na str. 75 in 76 prikažemo na tabli, sicer si jih dijaki pogledajo v učbeniku. Za vsak 
zakon in podzakonske predpise dijaki skušajo razložiti, kaj določajo in za kaj so potrebni.

Dijake razdelimo v skupine. S svojimi telefoni prek spletne povezave, dostopne v i-učbeniku na str. 76 pod 

ikono ,5 poiščejo področne zakone, ki vsebujejo tudi določila o rabi jezika. Razmislijo, ali se bodo s kate-
rim od teh zakonov srečevali na službenem mestu ali v nadaljnjem življenju. 

4 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do spletišča Fran prek spletne povezave https://fran.si/. 
5 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do vsebine prek spletnega naslova http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/
pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/2017/PODROCNI_ZAKONI_novo_december2017_.pdf.
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Preverjanje in utrjevanje znanja:

Preberemo člene zakonov, navedene na str. 76. Če uporabljamo i-učbenik, jih prikažemo na tabli, sicer si 
jih dijaki pogledajo v učbeniku. Pogovarjamo se, katere pravice in dolžnosti, povezane z rabo slovenščine 
v javnosti, določa posamezno besedilo. Dijaki skušajo ugotoviti, od kod so citirana dela. Izbirajo med akti, 
navedenimi na začetku str. 77. 

Dijaki spoznajo, da je:

•	 1. besedilo iz Ustave RS,
•	 2. besedilo iz Zakona o javni rabi slovenščine,
•	 3. besedilo iz Zakona o gospodarskih družbah in
•	 4. besedilo iz Zakona o varstvu potrošnikov.

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Z dijaki se pogovarjamo, kako država skrbi za rabo slovenščine v javnosti in kaj lahko za to storimo sami. 

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v razmišljanje o tem, ali je skrb za slovenščino ustrezna ali ne. Usmerjamo jih v razmišlja-
nje o neustrezni praksi (npr. imena lokalov, trgovin, uporaba tujega jezika na univerzi ipd.). Pomagamo si  
z vprašanji na str. 77.

Dijake razdelimo v dvojice. Razmislijo o tem, kaj po njihovem mnenju najbolj vpliva na t. i. jezikovno kul-
turo govorcev slovenščine. Izbirajo med možnostmi na str. 77 in svojo izbiro utemeljijo. Preberemo nekaj 
ugotovitev in o njih razpravljamo.

Dijakom pojasnimo razliko med jezikovno politiko in jezikovno kulturo. Pogovarjamo se tudi o vlogi jezi-
kovnega izobraževanja. Pomagamo si z učbenikom na str. 77 in 78. 

Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 77 in 78 pod ikonama :

JEZIKOVNO NAČRTOVANJE

JEZIKOVNA KULTURA

OBLAST  
oblikuje zakonska 

določila o rabi 
slovenskega jezika 
in drugih jezikov v 
javnih in uradnih 

govornih položajih.

Ukvarja se 
z zagotavljanjem 

ustreznega 
formalnega in 
družbenega 

statusa 
slovenskega jezika.

OBLAST  
oblikuje širše 
smernice za 

nadaljnji jezikovni 
razvoj na področju 

raziskovanja in 
šolstva.

JEZIKOVNA POLITIKA
Ustava RS Zakon o javni rabi 

slovenščine

– Najvišji pravni predpis, 
ki določa temeljna načela 

ter oblike družbene, 
politične in gospodarske 

ureditve države.
– Kot uradni jezik na 

celotnem ozemlju RS je 
opredeljena slovenščina, 

določene pa so tudi 
posebne jezikovne 

pravice manjšin.

Opredeljuje pravice 
in dolžnosti rabe 

slovenščine v javnosti. – Je strateški dokument.
– Začrtane so smernice 

jezikovnega razvoja 
na političnem, 
raziskovalnem, 

izobraževalnem, 
manjšinskem področju 
za prihodnje štiriletno 

obdobje.

Resolucija 
o nacionalnem 

programu za 
jezikovno politiko

DOKUMENTI, KI DOLOČAJO STATUS JEZIKA
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OŽJI POMEN

Zavestno prizadevanje 
posameznika, da v danem 

govornem položaju 
izbere čim ustreznejšo 

jezikovno zvrst in prvine ter 
upošteva načela uspešnega 

sporazumevanja.

Posameznikova jezikovna 
kultura vključuje 

poznavanje in uporabo 
slovničnih, pravorečnih 
in pravopisnih pravil ter 

zmožnost prilagajanja 
različnim sporazumevalnim 

okoliščinam.

Strokovno utemeljena 
prizadevanja za razvit 
knjižni jezik: skrb za 
sodobne jezikovne 

priročnike in tehnologije, ki 
so v pomoč pri pravilni rabi 

knjižnega jezika.

ŠIRŠI POMEN

JEZIKOVNA KULTURA Postati samozavestni 
javni govorec in pisec 

zahtevnih besedil.
Razvijanje 

svojega znanja 
knjižnega jezika.

Oblikovanje 
svojega odnosa do 

jezika.Usmerjeno 
razmišljanje 

o vlogah slovenskega 
jezika in njegovih 

različicah.

Povezanost jezikovne 
zvrsti in elementov 

z govornimi položaji.

Razvijanje jezikovne 
ozaveščenosti 
in kritičnosti 

do jezikovnega 
dogajanja 

v širšem okolju. JEZIKOVNO 
IZOBRAŽEVANJE − 
JEZIKOVNI POUK

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Z dijaki se pogovarjamo o jezikovnih pravicah manjšin in skupin govorcev s posebnimi potrebami. 
Pomagamo si z vprašanji na str. 78.  

4. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj smo se v prejšnjih urah naučili o jezikovnem načrtovanju.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijaki v zbirki nalog na str. 32–37 samostojno rešijo naloge 3–11. Pregledamo njihove odgovore in o njih 
razpravljamo.

OKROGLA MIZA

Učbenik str. 79–81

Predlagano št. ur za obravnavo: 1 (2)

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.
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Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Preberemo misel Metoda Čeparja na str. 79 in se o njej pogovarjamo. 

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v razmišljanje o tem, da lahko svoje mnenje o jeziku izrazimo tudi v javnem pogovoru. 
Razmišljajo o oddajah, v katerih se pogovarjajo o jeziku. Pomagamo si z vprašanji na str. 79. 

Napovemo, da si bomo ogledali posnetek okrogle mize, na kateri so udeleženci razpravljali o položaju 
slovenščine včeraj, danes, jutri. Dijake prosimo, naj si izdelajo pripomoček za spremljanje pogovora (npr. 
preglednico, v katero bodo zapisovali imena udeležencev in podteme). 

Pred ogledom si preberemo napovednik oddaje na koncu str. 79 in se pogovorimo, o kateri podtemi bo 
voditelj spraševal udeležence. Na začetku strani 80 si pogledamo še, kdo bodo udeleženci okrogle mize. 

Nato si ogledamo posnetek oddaje, dostopen v i-učbeniku na str. 80 pod ikono 6. Z dijaki se pogovorimo 
o oddaji. Pogovor usmerjamo s pomočjo vprašanj na str. 80. in 81.

S pomočjo pogovora dijaki spoznajo: 

•	 kako se okrogla miza razlikuje od ostalih pogovorov,
•	 kako je okrogla miza zgrajena,
•	 katera zvrst jezika se uporablja na okrogli mizi,
•	 katere vrste okroglih miz poznamo glede na prenosnik.

Pomagamo si z učbenikom na str. 81.

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 81 pod ikono :

Več sogovorcev 
razpravlja 

o temi, ki zanima 
veliko ljudi.

Predstavitev 
različnih stališč 

sogovorcev.

Izbere jo voditelj, 
jo temeljito preuči, 

izbere sodelujoče in 
vodi pogovor.

MODERATOR/
VODITELJ izbere 

temo in vodi 
pogovor.

GOSTJE se na 
okroglo mizo 
pripravijo, saj 

javnost od njih 
pričakuje, da 

bodo z argumenti 
podkrepili svoja 

stališča.

UDELEŽENCITEMAVRSTA 
JAVNEGA 

POGOVORA

NAMEN

OKROGLA MIZA

UVOD OSREDNJI DEL

Moderator 
– predstavi temo, 

– pojasni, zakaj jo je izbral, 
– predstavi goste.

Moderator
– postavlja vprašanja in 

usmerja pogovor,
– gostom daje besedo,

– goste spodbuja, da 
izrazijo tudi nasprotna 

mnenja in vsak s svojega 
vidika osvetlijo temo,

– ne polemizira z gosti. 

Sodelujoči poslušajo 
sogovorce in jih 

dopolnjujejo ali jim 
oporekajo.

Moderator 
– povzame stališča,

– spodbudi gledalce ali 
poslušalce k razmišljanju, 
– zahvali se sodelujočim.

ZAKLJUČEK

ZGRADBA OKROGLE MIZE VRSTE OKROGLIH MIZJEZIK NA OKROGLI MIZI

– Lahko je posneta, zapisana 
(elektronski mediji, časopisi, revije) 

ali poteka v živo.
– Najpogosteje jo gledamo ali 

poslušamo.

Televizijske okrogle mize, radijske 
okrogle mize, okrogle mize, 

ki potekajo neposredno pred 
poslušalci.

Pogovor na okrogli mizi je javno 
besedilo  upoštevanje kulture 

dialoga.

Udeleženci morajo govoriti  
v zbornem ali 

v knjižnem pogovornem jeziku.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Razmislijo o tem, ali okrogle mize raje gledajo ali poslušajo, in utemeljijo svoje 
mnenje.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 37 in 38, naloge 1–5. 

6 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do besedil za poslušanje in gledanje prek izobraževalnega portala za učitelje 
www.učimte.com ali spletne strani www.mladinska.com.



36

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj je značilno za okroglo mizo. 

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Napovemo, da bodo dijaki sami pripravili okroglo mizo. Navodila zanjo najdejo na strani 81. Če načrtujemo, 
da bi dijaki na okroglo mizo povabili še udeležence izven razreda (druge učitelje, predstavnike staršev itd.), 
pri tej uri dijaki le načrtujejo okroglo mizo, izvedejo pa jo na kateri od naslednjih ur.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 38–39, nalogi 6 in 7.
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5. SKLOP: 

RETORIKA SKOZI ČAS

Predlagano št. ur za obravnavo: 7
UČNI CILJI 4. SKLOPA
Dijaki:

•	 spoznajo značilnosti zakona, upravne odločbe, statuta, in predavanja,
•	 razčlenjujejo besedilo,
•	 vrednotijo njegovo učinkovitost, ustreznost, razumljivost in pravilnost, 
•	 prepoznavajo, posplošujejo in povzemajo značilnosti dane vrste besedila ter jih primerjajo z značilnost-

mi besedil druge vrste, 
•	 tvorijo čim ustreznejšo in razumljivejšo ter jezikovno pravilno besedilo,
•	 po tvorjenju vrednotijo razumljivost, zanimivost, resničnost, aktualnost, živost, učinkovitost, ustreznost 

in jezikovno pravilnost svojega zapisanega besedila/govornega nastopa in zapisanih besedil/govornih 
nastopov sošolcev,

•	 utemeljujejo svoje mnenje, poslušajo mnenja sošolcev o svojem besedilu/govornem nastopu ter izreka-
jo svoje (ne)strinjanje z njimi, 

•	 spoznavajo značilnosti tvorjenja besedila.

 
PREDLOG ZA OBRAVNAVO SNOVI
ZAKON, UPRAVNA ODLOČBA, STATUT

Kaj moramo vedeti o zakonih ter drugih pravnih in upravnih aktih

Učbenik str. 84–95

Predlagano št. ur za obravnavo: 4

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor, 
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija:

Preberemo pesem Toneta Pavčka na str. 84 in se z dijaki pogovarjamo, kako razumejo pesem. Pogovarjamo 
se o tem, kako pomembna se zdi dijakom spretnost govornega nastopanja. Pomagamo si z vprašanji na 
str. 84. 

Dijaki svoje odgovore primerjajo z izsekom iz predavanja strokovnjaka za retoriko na str. 84. S pomočjo 
vprašanj pod besedilom strnemo misli o retoriki.
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Obravnava snovi: 

Dijake razdelimo v dvojice. Predstavljajo si, da bodo ustanovili šolo retorike, pri čemer se morajo odločiti, 
ali bodo ustanovili zavod ali podjetje oz. gospodarsko družbo. Natančna navodila za nalogo so na str. 85. 

Dijaki si v zbirki nalog na str. 40 preberejo, kako poteka registracija samostojnega podjetnika (s. p.). Nato  
v dvojicah v zbirki nalog na str. 40–42 rešijo nalogi 1 in 2.

Dijakom povemo, da bodo morali pri ustanovitvi svoje šole/podjetja/s. p.-ja upoštevati določene zakone. 
Usmerimo jih v razmišljanje, kaj je to zakon.

Če uporabljamo i-učbenik, na tabli prikažemo kazali zakonov, ki ju bodo dijaki upoštevali pri ustanovitvi 
svoje šole. Kazali na str. 86 si dijaki lahko pogledajo tudi v učbeniku. S pomočjo vprašanj pod kazaloma se 
pogovarjamo o tem, kako so zakoni zgrajeni. Dijaki spoznajo, da:

•	 ima lahko zakon različno število poglavij,
•	 imajo zakoni v uvodu skupne, v končnem delu pa prehodne in končne določbe,
•	 je Ustava RS nadrejeni akt,
•	 so pravice in dolžnosti v Ustavi opredeljene splošneje, v zakonih pa natančneje,
•	 so pravna in uradovalna besedila napisana v uradovalni zvrsti jezika. 

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija:

Ponovimo, kaj so zakoni in v kakšnem razmerju so zakoni in Ustava RS.

Obravnava snovi: 

Dijaki si preberejo Zakon o Zavodih na str. 87 (lahko samo prve štiri člene). S pomočjo vprašanj na začetku 
str. 88 jih usmerimo v opazovanje vsebine zakona. Dijaki spoznajo, da:

•	 navedeni zakon govori o zavodih,
•	 se zavodi ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja (sem bi uvrstili šolo retorike), zna-

nosti, kulture, športa, zdravstva, soc. varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavaro-
vanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička,

•	 so pisci zakonov pravniki,
•	 ni nujno, da bi pri ustanavljanju šole retorike upoštevali vse pod člene zakona (npr. ni nujno, da so sous-

tanovitelji javnega zakona tudi druge pravne in fizične osebe, in ni nujno, da je javni zavod pravna ose-
ba, saj je lahko npr. z odlokom občine določeno drugače).

Če uporabljamo i-učbenik, na tabli prikažemo odlomek iz Zakona o zavodih in njegovo preoblikovano raz-
ličico. Besedili na str. 88 si dijaki lahko pogledajo tudi v učbeniku. S pomočjo vprašanj pod besediloma 
se pogovarjamo o jeziku zakonov. Ugotovimo, kakšne so jezikovne značilnosti zakonov in drugih pravnih 
aktov. Pomagamo si z učbenikom na str. 88–89.
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Preverjanje in utrjevanje znanja:

S pomočjo prikaza, dostopnega v i-učbeniku na str. 89 pod ikono , ponovimo, kaj smo se naučili o za-
konih.

ZAKONUSTAVA

Je splošno veljaven pravni akt z najvišjo 
pravno močjo.
Natančneje določa politične, ekonomske in 
družbene odnose v državi.

Opredeljuje pravice in dolžnosti pravnih 
in fizičnih oseb ter je podrejen samo 
ustavi.

� Sprejema ga zakonodajalec − Državni 
zbor RS.

� Podpiše ga predsednik Državnega 
zbora.

� Razglasi ga predsednik države.

� Po razglasitvi objava v Uradnem listu 
RS.

� Veljati začne 15. dan po objavi − razen 
če ni v zakonu določeno drugače.

Je najvišji pravni akt vsake ustavno 
urejene države.
Določa:

 � državne simbole (grb, zastava, 
himna, jezik),

 � temeljna načela (enakost pred 
zakonom),

 � splošne pravice (človekove 
pravice, pravice s področja 
gospodarstva),

 � državno ureditev (kdo je 
zakonodajalec).

Zakon o zavodih 
kot enega od 
pogojev za 
začetek delovanja 
zavoda predvideva 
njegov vpis  
v sodni register. UVOD OSREDNJI DEL

Splošne določbe okvirno 
določajo vsebino in cilje 

zakona.

Vsebina in cilji zakona so 
natančno določeni.

ZAKLJUČEK

SESTAVA ZAKONA

Prehodne in končne 
določbe:

Prehodne 
določbe veljajo 

v vmesnem 
času, ko 

preneha veljati 
prejšnji zakon.

Končne 
določbe 
natančno 

določajo, kdaj 
začne veljati 
novi zakon.

POGLAVJA ČLENI

So oštevilčeni.

ODSTAVKI

ČLENJENOST ZAKONA Jezik je 
zapleten in 

težje razumljiv.
Strokovno 
besedilo.

Uradovalno 
besedilo.

Strnjeno 
samostalniško 

izražanje.

Raba trpnih 
stavkov.

Pravni termini 
in stalne 

besedne zveze.

ZAKONI IN DRUGI 
PRAVNI AKTI − 

JEZIK

USTANOVITEV ZAVODA
7. člen

Zavod se lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni 
drugi z zakonom določeni pogoji.

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijake razdelimo v dvojice. Predstavljajo si, da morajo napisati vlogo za vpis v razvid pravnih oseb zasebnega 
prava v javnem interesu. Natančna navodila za nalogo so v učbeniku na str. 89.

Obravnava snovi: 

Dijaki preberejo odločbo o vpisu v razvid pravnih oseb zasebnega prava v javnem interesu, ki jo je izdalo 
Ministrstvo za kulturo. Odločba je na str. 90. S pomočjo vprašanj na str. 91 dijake usmerimo v razmišljanje 
o odločbah.
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Dijaki spoznajo:

•	 kaj je upravna odločba,
•	 zakaj je to uradno in izvršilno besedilo,
•	 kako je sestavljena,
•	 kakšen je jezik odločb.

Pomagamo si z učbenikom na str. 91 in 92.

Vsebino povzamemo s prikazoma v i-učbeniku na str. 91 in 92 pod ikonama :

ODLOČA 
o materialnih pravicah 
oziroma obveznostih 

stranke.

VRSTE:
informativni izračun 

dohodnine, gradbeno 
dovoljenje, odločba 

o upokojitvi,  
o napredovanju 

v naziv, o dopustu ...

POIMENOVANJE:
– dovoljenje,
– prepoved,

– priznanje statusa.

UPRAVNA ODLOČBA

Je akt, s katerim ministrstva, občine, upravna 
enota oz. drugi organi javne uprave odločijo 
o konkretni pravici ali obveznosti stranke. URADNO

Izda ga le upravni organ 
v upravnem postopku.

Sporočevalec z izdajo 
odločbe spremeni družbeno 

stvarnost: upokojitev, 
samostojna vožnja (vozniško 

dovoljenje) ...

IZVRŠILNO

VRSTA BESEDILA

UVOD

NAZIV

ŽIG URADNIKA, KI JE ODLOČBO IZDAL ALI 
OVERJEN ELEKTRONSKI PODPIS IN ŽIG

IZREK

OBRAZLOŽITEV

POUK O PRAVNEM SREDSTVU

LASTNOROČNI PODPIS URADNIKA

 ū Je najpomembnejši del odločbe, saj se v njem odloči o pravici, 
obveznosti ali o pravni koristi stranke.

 ū Je del odločbe, ki postane dokončen, pravnomočen in izvršljiv.

Navedeni so predpisi, na katere se opira odločba, in utemeljitev  
z navajanjem dejstev, ki so vplivala na odločitev.

Navedeno je, kako se naslovnik lahko pritoži zoper odločbo ali da 
pritožba ni dovoljena.

Podpis uradne osebe, ki je dokument izdala (desno spodaj), in podpis 
uradne osebe, ki je vodila postopek (levo spodaj).

Vsebuje poimenovanje: odločba ali z drugim nazivom, ki ga določa 
zakon, npr. gradbeno, obrtno, prometno, vozniško dovoljenje ...

Vsebuje ime organa, ki odločbo izdaja, predpis o njegovi pristojnosti, 
način uvedbe postopka, številko odločbe in datum izdaje, osebno ime 
stranke ter na kratko označeno zadevo, za katero gre v postopku.

SESTAVA UPRAVNE ODLOČBE Strokovno 
besedilo.

Uradovalno 
besedilo.

Raba trpnih 
stavkov.

Jezik je 
zapleten 
in težje 

razumljiv.

Strokovni 
izrazi.

Slovnično 
zapletene 

povedi, ki so 
nastale  

s strnjevanjem.

UPRAVNA 
ODLOČBA − JEZIK 

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Na podlagi značilnosti upravne odločbe razmišljajo o tem, ali sta tudi maturite-
tno spričevalo ali univerzitetna diplomska listina odločbi. (Možni odgovori: sta, saj s podelitvijo spričevala 
lahko prejemnik opravlja določen poklic / nista, saj je zgradba takih besedil drugačna). Z dijaki razpravlja-
mo o odgovorih.

4. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo značilnosti zakonov in odločb, ki smo jih spoznali v prejšnjih urah. 

Dijakom povemo, da je eno od besedil, ki so podlaga za vpis zavoda v sodni register, ustanovitveni akt.  
S pomočjo vprašanj na str. 92 razmišljajo o njem. 
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Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v razmišljanje o tem, da ne zadostuje, da se ustanovitelj in sodelavci zavoda zgolj do-
govorijo o delovanju le-tega, ampak da mora zavod imeti tudi svoj statut. Če uporabljamo i-učbenik, na 
tabli prikažemo naslove poglavij v Statutu šole retorike Povej naglas (str. 93), nato pa še poglavja Zakona 
o zavodih (str. 86). Dijaki si kazali lahko ogledajo tudi v učbeniku. Primerjajo, katera poglavja so podobna ali 
enaka. Ugotovimo, da je statut zgrajen podobno kot zakon.

Nato dijaki preberejo še začetek statuta Zavoda za razvijanje kulture javnega govora Povej na glas na str. 93 
in 94. Pozorni so na njegovo vsebino. S pomočjo vprašanj na str. 95 se pogovorimo o besedilu in spoznava-
mo značilnosti statuta ter razlike med statutom in zakonom.

Dijaki spoznajo:

•	 kaj je statut,
•	 kako je sestavljen,
•	 kakšen je jezik statutov.

Pomagamo si z učbenikom na str. 95.

Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 95 pod ikono :

Usklajen je z
– Ustavo,
– zakoni.

Sprejme ga ustrezen 
organ organizacije 
(skupščina društva, 

občni zbor, svet zavoda, 
nadzorni svet, kongres 

stranke).

STATUT

Je splošno veljaven pravni akt, ki ureja 
notranjo ureditev, namen in delovanje 
različnih organizacij (gospodarske družbe, 
društva, zavodi, ustanove).

UVOD JEDRO

Splošne določbe: 
okvirno določajo vsebino 

statuta.

Izhodišče zanj 
so zakonsko 

določene sestavine 
ustanovitvenega akta.

V njem so podrobno 
opisane temeljne določbe 

statuta 
v posameznih členih in 

odstavkih.

Prehodne in končne 
določbe.

KONČNI DEL

ZGRADBA STATUTA Strokovno 
besedilo.

Uradovalno 
besedilo.

Raba tvornika  
besedilo govori  

o določenem zavodu/
podjetju.

Objektivno 
besedilo.

Strokovni pravni  
izrazi.

Strnjeno izražanje 
s posamostaljanjem.

STATUT − 
JEZIK 

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v dvojice. Navedejo en primer, ko bi morali kot ustanovitelj ali sodelavec zavoda za rešitev 
problema preveriti določila v zakonu, in en primer, ko bi morali preverili statut organizacije. Preverimo 
odgovore.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 42–43, nalogi 3 in 4.

PREDAVANJE

Učbenik str. 96–99

Predlagano št. ur za obravnavo: 3

1. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.
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Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijaki si preberejo iztočnice, navedene na str. 96, in s pomočjo vprašanj pod njimi razmislijo, katere od njih 
bi bile pomembne za oblikovanje šole retorike za dijake in zakaj. Razmišljajo, katero od navedenih vsebin 
bi posredovali v obliki predavanja. Utemeljijo svojo odločitev.

Obravnava snovi: 

Dijake usmerimo v razmišljanje o predavanjih. Pomagamo si z vprašanji na koncu str. 96. 

Dijake razdelimo v dvojice. Zamislijo si, da pripravljajo predavanje o govorništvu na Slovenskem. Pomagajo 
si z vprašanji na str. 97.

Napovemo, da si bomo ogledali predavanje o zgodovini retorike na Slovenskem. Dijake opozorimo, na kaj 
naj bodo pozorni (navodila na str. 97). Nato si ogledamo posnetek, dostopen v i-učbeniku na str. 97 pod 

ikono 7. Z dijaki se pogovorimo o predavanju. Pogovor usmerjamo s pomočjo vprašanj na str. 97.

2. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede,
•	 računalnik,
•	 projektor.

Dijaki potrebujejo:

•	 zvezek za zapiske,
•	 tiskani ali i-učbenik Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Dijaki ponovijo, o čem je govorilo predavanje, ki smo si ga ogledali prejšnjo uro.

Obravnava snovi: 

Dijake razdelimo v pet skupin. Povemo jim, da si bomo še enkrat ogledali začetek predavanja, pri čemer 
naj bo vsaka skupina pozorna na eno od značilnosti predavateljevega govora. Navodila, na kaj naj bodo 
pozorni, so na str. 98. Nato si še enkrat ogledamo začetek predavanja, dostopen v i-učbeniku na str. 97 pod 

ikono . Vsaka skupina predstavi svoje ugotovitve. S pomočjo njihovih ugotovitev povzamemo, kaj je 
značilno za predavanje. Dijaki spoznajo:

•	 da je javno enogovorno besedilo,
•	 da je strokovno besedilo,
•	 da je prikazovalno besedilo,
•	 kako je predavanje sestavljeno in kaj povemo v posameznem delu.

Pomagamo si z učbenikom na str. 98 in 99.

7 Če ne uporabljate i-učbenika, lahko dostopate do besedil za poslušanje in gledanje prek izobraževalnega portala za učitelje 
www.učimte.com ali spletne strani www.mladinska.com.
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Vsebino povzamemo s prikazom v i-učbeniku na str. 98 pod ikono :

KAJ JE PREDAVANJE?

VRSTA BESEDILA 
PRIKAZOVALNO, STROKOVNO

NAMEN

SPOROČEVALEC

NASLOVNIK

ZNAČILNOST BESEDILA

Prikazati dejansko stanje, saj želi predavatelj poslušalce predvsem 
informirati, jih izobraziti.

Strokovnjak/poznavalec določenega področja (predavatelj, učitelj ...).

Poslušalci: učenci, dijaki, študentje ali zainteresirana javnost.

Raba strokovnih izrazov sklicevanje na ugotovitve raziskovalcev 
s predstavljenega področja, navajanje znanstvenih argumentov ...

Je javno enogovorno besedilo.

PREDAVANJE

UVOD JEDRO − razvijanje teme

 ū Napoved teme in 
predstavitev teze  
s strani predavatelja

 ū Kratka predstavitev 
strukture predavanja

V svojem predavanju želim 
predstaviti govorništvo na 
Slovenskem, ki ima z ohranjenimi 
retoričnimi besedili izpričano 
tisočletno izročilo. Z orisom 
bogatega retoričnega izročila želim 
z dokazi zavrniti splošno sodbo, ki 
pravi, da Slovenci nismo govorniki ...

 ū Pregledno razvrščanje posameznih 
podtem in podatkov ter povezovanje 
le-teh

 ū Ponazarjanje trditev s primeri
 ū Navajanje argumentov

Priljubljena ljudska govornika sta bila Anton Medved 
na Štajerskem in Fran Saleški Finžgar v osrednji 
Sloveniji. Pri Finžgarju so poslušalci občudovali 
predvsem njegovo pristno domačo, žlahtno zvenečo 
besedo. Naj preberem odlomek iz njegove pridige  
o jeziku, ki ima po mojem mnenju aktualno sporočilo 
tudi danes ...  PONAZORITEV

Cerkveno govorništvo je v 20. st. – čeprav pridige 
niso več izhajale v knjižni obliki – živelo na ljubljanski 
teološki fakulteti in v mariborskem bogoslovju kot 
pedagoška dejavnost.  ARGUMENTIRANJE

 ū Povzemanje ugotovitev
 ū Napoved nove 
raziskave ali predavanja

 ū Odprto vprašanje

Imamo torej bogato retorično 
izročilo, ki zavrne splošno sodbo, 
da Slovenci nismo govorniki.  
POVZEMANJE

Verjetno imamo o govorniških
spretnostih Slovencev slabo 
mnenje tudi zato, ker je premalo 
raziskano; do zdaj obstajajo 
raziskave cerkvenega govorništva, 
preostalih področij pa se bo treba 
še lotiti in jih temeljito raziskati.  
NAPOVED

ZAKLJUČEK

ZGRADBA PREDAVANJA

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijake razdelimo v skupine. Navedejo lastnosti, ki jih ima dober predavatelj. Natančna navodila za nalogo 
so na str. 99. Preberemo ugotovitve dijakov in o njih razpravljamo.

Domača naloga:

Ustvarjalni izziv v učbeniku na str. 99 z dijaki rešimo, če ti pokažejo zanimanje za njegovo vsebino.  

3. ura:

Učitelj potrebuje:

•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Dijaki potrebujejo:

•	 zbirko nalog Slovenščina 4, Z besedo do besede.

Uvodna motivacija: 

Ponovimo, kaj smo se v prejšnjih urah naučili o predavanju. Dijaki razmišljajo o tem, kako in zakaj je po-
membna zmožnost javnega govornega nastopanja.

Preverjanje in utrjevanje znanja:

Dijaki v zbirki nalog na str. 43–44 rešijo 1. nalogo. Nato jih vprašamo, ali zase menijo, da so dobri govorci. 
Rešijo test v zbirki nalog na str. 44–45 (naloga 2). Primerjajo rezultate s svojo prejšnjo oceno.

V zbirki nalog dijaki rešijo še naloge 3–6 na str. 45–48.

Domača naloga:

Zbirka nalog, str. 48, naloga 7.


