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univerzalna
jezikovna znanja pri
pouku slovenščine

POUK TUJIH 
JEZIKOV

MATEMATIKA LIKOVNA UMETNOST
GLASBENA UMETNOST DRUŽBA

GEOGRAFIJA ZGODOVINA
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 

KULTURA IN ETIKA SPOZNAVANJE OKOLJA 
FIZIKA KEMIJA BIOLOGIJA

NARAVOSLOVJE TEHNIKA IN 
TEHNOLOGIJA GOSPODINJSTVO

ŠPORT

POUK 
SLOVENŠČINE

jeziki v praksi, terminologija, strokovna
besedila, referati, branje besedil
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SLOVENŠČINA

VEČJEZIČNOST
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ANGLEŠČINA

VEČJEZIČNOST, 
SLOVENŠČINA, 
TUJI JEZIKI
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ANGLEŠČINA

VEČJEZIČNOST, 
SLOVENŠČINA, 
TUJI JEZIKI
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KAJ LAHKO STORIMO NA 
RAVNI VSEH PREDMETOV?

1.
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KAJ LAHKO STORIMO PRI 
POUKU SLOVENŠČINE?

KAKO SMO ZA VSE TO 
OPREMLJENI?

2.

3.



KAJ LAHKO STORIMO PRI 
POUKU SLOVENŠČINE?
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Kaj lahko storimo pri pouku slovenščine:

• klasična delitev besednih vrst, kakor jo že zdaj spoznajo učenci in 
dijaki pri pouku tujih jezikov

• poenostavitev in poenotenje obravnave skladnje (npr. pomensko : 
formalno; „obuditev“ relativnih odvisnikov in odvisnih vprašalnih 
stavkov – kar je oboje pomembna snov tujih jezikov; kaj je deležnik) 

• večje povezovanje slovenščine in znanja tujih jezikov pri pouku 
slovenščine 
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TUJI JEZIKI SLOVENŠČINA
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ZATO “POENOSTAVITVE”

“POENOSTAVITEV”:

TO SO ŠE VEDNO 
ZAIMKI, SAMO V 
ŠOLI JIH NE BOMO 
OBRAVNAVALI.
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Razlika med 
poenostavljanjem s 
črtanjem 

... in poenostavljanjem 
z upoštevanjem celote
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TUJI JEZIKI SLOVENŠČINA

ZATO

14



Nova šolska
slovnica

TUJI JEZIKI = 
SLOVENŠČINA
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Nova šolska slovnica Takšna delitev besednih vrst omogoča 
poenostavitve, ki ne puščajo 
nedorečenih mest.

NI NAM TREBA VEČ GOVORITI O 
PRISLOVNIH ZAIMKIH, KER SO TO 
PRISLOVI.
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ZATO “POENOSTAVITVE”

“POENOSTAVITEV”:

TO SO ŠE VEDNO 
ZAIMKI, SAMO V 
ŠOLI JIH NE BOMO 
OBRAVNAVALI.
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Nova šolska slovnica Takšna delitev besednih vrst omogoča
poenostavitve, ki ne puščajo
nedorečenih mest in hkrati preprosto
kombnacijo znanja slovenščine in znanja
tujih jezikov.

ZAJETI SO VSI ZAIMKI.
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Nova šolska slovnica

Enak način “poenostavljanja” 
v učbenikih so doživljali:
- števniki
- povedkovnik
- vezniki Primer: 
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Kaj lahko storimo pri pouku slovenščine:

• klasična delitev besednih vrst, kakor jo že zdaj spoznajo učenci in 
dijaki pri pouku tujih jezikov

• poenostavitev in poenotenje obravnave skladnje (npr. pomensko : 
formalno; „obuditev“ relativnih odvisnikov in odvisnih vprašalnih 
stavkov – kar je oboje pomembna snov tujih jezikov; kaj je deležnik) 

• večje povezovanje slovenščine in znanja tujih jezikov pri pouku 
slovenščine 
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Nova šolska slovnica Takšna delitev besednih vrst omogoča 
poenostavitve, ki ne puščajo 
nedorečenih mest.

NI SE NAM TREBA VEČ 
UKVARJATI Z ZAPLETENIM 
DOLOČANJEM JEDRA IN 
PRILASTKA GLEDE NA POMEN. NI 
MEJNIH PRIMEROV.

V UČBENIKIH PRIMERI CELO V 
NESKLADJU S SLOVNICO JOŽETA 
TOPORIŠIČA!

21



Praktični primer: jedro in prilastek

NOVA ŠOLSKA SLOVNICA ZAHTEVA RAZMISLEK: 
do koga ali kaj? do konca; do konca česa? stoletja.

DOSLEJ PREVLADUJOČA SLOVNICA ZAHTEVA RAZMISLEK:

Ali je v primeru konec stoletja konec merski izraz? Ali merimo dele stoletja 
in poudarjamo podatek, da gre za stoletje?

Če je konec merski izraz, potem je jedro stoletja in prilastek konec.
Ali pa morda ne merimo in govorimo o enem samem stoletju, kjer 
poudarjamo, da gre enkrat za konec, enkrat za sredo, enkrat za začetek. 
Potem bi bil jedro konec in prilastek začetek.

To pomeni 
“preveč 
slovnice”:
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Teoretična osnova: slovenščina = tuji jeziki
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Kaj lahko storimo pri pouku slovenščine:

• klasična delitev besednih vrst, kakor jo že zdaj spoznajo učenci in 
dijaki pri pouku tujih jezikov

• poenostavitev in poenotenje obravnave skladnje (npr. pomensko : 
formalno; „obuditev“ relativnih odvisnikov in odvisnih vprašalnih 
stavkov – kar je oboje pomembna snov tujih jezikov; kaj je deležnik) 

• večje povezovanje slovenščine in znanja tujih jezikov pri pouku 
slovenščine 
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Kaj lahko storimo pri pouku slovenščine:

• poenotenje medpovedne skladnje s skladnjo povedi

• poenotenje jezikoslovne terminologije

• poudarek na pouku slovenščine kot predmetu, ki podaja znanja o 
zgradbi jezikov nasploh – torej univerzalna znanja

• jasnejše ločevanje osnovnega in dodatnega znanja
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Kaj lahko storimo pri pouku slovenščine:

• vpeljava nove zvrstnosti slovenskega jezika in s tem boljše 
razumevanje, kako danes fukcionira knjižni jezik
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BRANJEPISANJE

PRED 
DESETLETJEM, 
DVEMA
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BRANJEPISANJE

BRANJE

angleščina

DANES
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Kaj lahko storimo pri pouku slovenščine:

• praktično usmerjena obravnava besedilnih vrst s poudarkom na 
komunikaciji v elektronski dobi

• pogosta domača branja besedil (umetnostnih, pa tudi člankov, revij)

• digitalna zmožnost v slovenščini 2.0: ne več zgolj uporaba spleta in spletnih 
orodij pri pouku, ampak razumevanje delovanja sodobne digitalne tehnologije na 
področju jezikov

• osnove programskega jezika xml v jezikoslovju 

• oris sodobnih jezikovnih tehnologij (prevajalniki sintetizatorji in razpoznavalniki govora, 
omejitve takšnih tehnologij, globoke nevronske mreže in jezikovne tehnologije)
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Kaj lahko storimo pri pouku slovenščine:

• praktično usmerjena obravnava besedilnih vrst s poudarkom na 
komunikaciji v elektronski dobi

• pogosta domača branja besedil (umetnostnih, pa tudi člankov, revij)

• digitalna zmožnost v slovenščini 2.0: ne več zgolj uporaba spleta in spletnih 
orodij pri pouku, ampak razumevanje delovanja sodobne digitalne tehnologije na 
področju jezikov

• osnove programskega jezika xml v jezikoslovju 

• oris sodobnih jezikovnih tehnologij (prevajalniki sintetizatorji in razpoznavalniki govora, 
omejitve takšnih tehnologij, globoke nevronske mreže in jezikovne tehnologije)

• uporaba jezikovnih portalov
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KAJ LAHKO STORIMO NA 
RAVNI VSEH PREDMETOV?
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Kaj lahko storimo na ravni vseh predmetov:

• krepitev odgovornosti učiteljev vseh predmetov za ustrezno rabo 
(knjižnega) jezika in za dodatno izobraževanje učencev in dijakov za 
življenje v večjezični družbi 

• sprememba poudarkov pri strokovnem izpitu iz slovenščine za učitelje

• sodelovanje med predmeti na ravni urjenja v posameznih besedilnih 
vrstah (referati, besedilne vrste, načela uspešnega nastopanja)

• zavest o pomenu posameznih predmetov za krepitev natančnosti v 
bralni pismenosti (npr. matematika) ali za bralno pismenost v različnih 
strokah, v različno zahtevnih besedilih ter za strokovno terminologijo
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Premica je ...
Polis je ...
Kontinent je ...
Mnogočlenarji so ...
Veso v zgibi naredimo tako ...
Umetni materiali so ...
Etika je ...

STROKOVNA TERMINOLOGIJA

X je Y (učenje jezika?)
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PRIMER 
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PRIMER: velika začetnica kot stvar znanja
geografije
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PRIMER: kako se naučiti nogomet, kako ga
spremljati, kako ga razumeti?
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KRITERIJ

Kot pravilni odgovori se upoštevajo samo odgovori napisani 
v slovenskem knjižnem jeziku. Posledica rabe kletvic ali 
drugih neprimernih izrazov namesto odgovorov je 
avtomatična ocena nezadostno.
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BISTVENO: 

DROBNI DODATKI = VELIK UČINEK

ZATO JE ZAVEST O CILJU IZREDNO POMEMBNA 
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Kaj lahko storimo na ravni vseh predmetov:

• povezovanje jezikovnih znanj s področja umetne inteligence (npr. 
strojni prevajalniki besedil) z vsakodnevnimi izzivi pouka nejezikovnih 
predmetov
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OPREMLJENOST (HITER 
PREGLED)
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Terminologišče

Jezikovna svetovalnica
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Terminologišče

SPLOŠNO STROKOVNO
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40 
slovarjev, 

atlas, zbirke
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RASTOČI SLOVARJI
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Oddajanje komentarjev, pobud, mnenj
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Zatavljanje vprašanj v svetovalnicah in hkrati
usmerjanje nanje
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STATISTIKA > RAZISKOVANJE > SLOVAROPISJE
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Terminologišče

SPLOŠNO STROKOVNO
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GESLOVNIK

POMEN

SINONIMI

OBLIKE

IZGOVOR

FRAZEMI

NAREČJA

ETIMOLOGIJA

ZGODOVINA

79



1.-5.

SŠ

6.-9.
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JEZIKOVNA SAMOZAVEST = POVEZOVANJE 
JEZIKOVNEGA ZNANJA

94



95


