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Namen sekcijskega predavanja:

- spoznati pomen povezovanja bralne in 
matematične pismenosti na razredni 
stopnji, 
- prikazati značilnosti opisa, razlage, 
utemeljitve,
- prikazati naloge, ki spodbujajo 
opisovanje, razlago in utemeljevanje in
- ozavestiti, kako pomembno je 
medpredmetno povezovanje pri izgradnji 
znanja.



Bralna in matematična pismenost 
(gradniki BP in MP)

1. VIO:
- pozna, razume  in uporablja besedišče 
različnih predmetnih področij, 
- poišče razlago novih in manj znanih besed 
v sobesedilu ali z zunanjo pomočjo,
- uporablja preproste tiskane ali digitalne 
vire (slikovni, tematski slovar …),
- novo besedo zna uporabiti pri tvorjenju 
povedi,
- z usvojenim besediščem tvori različna 

govorjena in zapisana besedila.



1. VIO:
- govorno in pisno tvori  jasna in razumljiva 
raznovrstna besedila,
- napoveduje na osnovi podatkov iz besedila, 
- besedila oblikuje rokopisno in v elektronski 
obliki ter jih izboljšuje glede na povratne 
informacije (učitelja in sovrstnikov). 

2. VIO:
- tvori povzetek prebranega/slišanega,
- (na podlagi prebranega/slišanega) tvori 
jezikovno ustrezna govorjena in zapisana 
besedila raznih vrst,
- razlaga prebrano/poslušano in o tem 
razpravlja,
- vrednoti besedilo in oblikuje odnos do njega, 
svoje stališče utemelji z dokazi,
- utemeljuje svoje odgovore oz. odziv na 
prebrano,
- besedila oblikuje rokopisno in v elektronski 
obliki in jih izboljšuje glede na povratne 
informacije (učitelja in sovrstnikov). 

Besedila raznih vrst: opisovalna, 
pripovedovalna, razlagalna, utemeljevalna …



1. VIO:
a) v sporočilu prepozna strokovno 
terminologijo in simboliko ter razume 
njun pomen
b) poimenuje in opisuje matematične 
pojme z matematično terminologijo ter 
simboliko
c) pri opisovanju matematične situacije 
uporablja matematični jezik

2. VIO:
a) v sporočilu prepozna strokovno 
terminologijo in simboliko ter razume njun 
pomen
b) ubesedeno (enostavno) matematično 
sporočilo zapiše z matematičnimi simboli in
obratno (prebere/ubesedi zapis v
matematični simboliki)
c) pri opisovanju matematičnih objektov in 
struktur ter njihovih lastnosti uporablja 
ustrezno terminologijo in simboliko
d) pri opisovanju situacije uporablja 
matematični jezik
e) razume različne pomene posameznih 
matematičnih terminov in simbolov

1.2 pozna in uporablja
strokovno terminologijo
in simboliko



1. VIO:
a) na ustrezen način predstavi proces 
reševanja nalog in problemov ter 
pripoveduje o lastnih ugotovitvah in 
svojem razmišljanju 
b) sodeluje v matematični razpravi 
c) po zastavljenih kriterijih presoja o 
lastnem delu 

2. VIO:
a) na ustrezen način predstavi in razloži proces 
reševanja nalog in problemov ter matematično 
razmišljanje 
b) sodeluje v matematični razpravi 
c) po zastavljenih kriterijih presoja o lastnem 
delu

1.3 predstavi, utemelji
in vrednoti lastne
miselne procese



Značilnosti

OPIS
opís -a m (ȋ)

predstavitev, prikaz česa po 
zunanjih značilnostih

RAZLAGA
razlága -e ž (ȃ)

1. kar kaj razlaga, tolmači; razlaga 
besede oziroma postopek z 

besedami 

UTEMELJITEV/UTEMELJITI
utemeljítev -tve ž (ȋ)
glagolnik od utemeljiti:
utemeljíti -ím dov., uteméljil (ī í)
1. dati čemu temelj, osnovo: utemeljiti nauk, teorijo / ta dela so utemeljila slovensko 
književnost; utemeljiti kaj kot znanost
2. narediti, da je kaj logično upravičeno: utemeljiti izbiro; navesti vzroke, razloge za kako 
dejanje, ravnanje, stanje:

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4506360/opis?View=1&Query=opis
https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4524650/razlaga?View=1&Query=razlaga
https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4544195/utemeljitev?View=1&Query=utemeljitev
https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4544196/utemeljiti?View=1&Query=utemeljiti


Opisovalno besedilo:
- besedilo, v katerem so navedene 

lastnosti, delovanje, položaj 
kakšnega predmeta, živega bitja, 
kraja …

Značilnosti opisa:
-natančnost (navedeni so vsi sestavni 
deli opisovanega),
-jasnost (ob vsakem sestavnem delu 
so navedene njegove lastnosti),
-nazornost (opisano je tako, da si 
lahko bralec/poslušalec opisano 
predstavlja),
-jedrnatost (opis vsebuje le predmet 
opisovanega) in
-zanimivost (bralec/poslušalec izve kaj 
zanimivega ali manj znanega).

Jezikovne značilnosti:
- besede so enopomenske, 
- v besedilu je besedišče različnih 
predmetnih področij,
- uporabljamo glagole v sedanjiku,
- v opisovalnih besedilih je veliko 
pridevkov, 
- glagolov je manj.

Opis prehaja iz vidnejših sestavin na 
podrobnosti.



Kako do opisa? 



Kako do opisa?

• dodaj nalogo s telesi



Razlagalno besedilo:
- besedilo, v katerem pojasnjujemo pojme, 

lastnosti, vzroke in posledice določene 
stvarnosti, v katerem so vzročna oz. 
hierarhična razmerja.

Najkrajši primer razlaga je definicija: natančna 
razlaga pojma z navedbo vseh njegovih bistvenih 
znakov.

(Npr.: Defiicije so tridelne: 
1. definirani pojem, 
2. njegove nadpomenke, 
3. opis oz. navajanja posebnosti po katerem se pojme loči od pojmov 

iste vrste.)

Značilnosti razlage:
- natančnost (omejimo se na realne 

danosti, je objektivno),
- nazornost (razloženi nadredni in 

podredni odnosi), predstavljena so 
razmerja med pojmi, 

- preglednost (ustrezna raba ločil, 
primerov, členitve besedila),

Jezikovne značilnosti:
- prevladujejo vzročno-posledično razmerja, ki ga izrazimo z 

vzročnimi odvisniki in posledičnimi priredji: ker, zato, s predlogom 
zaradi, z izrazi biti posledica, vplivati na, povzročiti, 

- tvorimo s sopomenkami, nadpomenkami, 
- veliko je prilastkovih odvisnikov,
- povedi so zapletene in jih med seboj ne moremo poljubno 

zamenjevati.



Kako do razlage?



Kako do razlage?



Utemeljevalno besedilo:
- pojasni razloge, vzroke in okoliščine za 

kako dejanje, ravnanje, stanje s pomočjo 
pridobljenih podatkov, 

- predstavlja našo sodbo ali stališče, ki jo 
poskušamo utemeljiti z dokazom ali s 
pojasnjevanjem in

- lahko je subjektivno/objektivno.

Značilnosti utemeljitve:
- uporabljamo ustrezno terminologijo in 

argumente (pravila, definicije, izreke, 
procedure) ter

- izražamo mnenje in svojo sodbo, pri 
čemer pojasni tudi vzroke in okoliščine, ki 
ga k temu vodijo.

Jezikovne značilnosti:
- v utemeljevanjih prevladuje pojasnjevalno-sklepalno razmerje,
- čas je splošni sedanjik ali prihodnjik.
- pojasnjevalno razmerje izrazimo s pojasnjevalnim priredjem- saj, namreč, kajti, to 

sklepamo po tem, to dokazuje …
- sklepalno razmerje izrazimo s sklepalnim veznikom torej. 

Deli besedila so med seboj zelo povezani.



Kako do utemeljitve?



Kako do utemeljitve?



Strategije
- sistematičnost opazovanja, 
- ustreznost besedišča in
- ustreznost tvorjenja 

opisa/razlage, utemeljitve.



Kako pri pouku? 

https://www.dreamstime.com/stock-photography-teacher-student-classroom-vector-illustration-kids-
studying-math-image30886902#_

Učitelj je zgled učencem  uporablja ustrezno strokovno 
terminologijo.
Učni pogovor (vedno od pogovora k zapisu).



Kako pri pouku?

Zapisi besedišča na 
vidnem mestu v razredu 
(„besedna stena“)



Kako pri pouku?

Od lažjih k težjim nalogam oz. dejavnostim, od manj zahtevnih do bolj 
zahtevnih zapisov

Naloge/dejavnosti, dopolnimo z navodili: opiši, razloži, pojasni 
(utemelji). 
Obkrožijo pravilni zapis opisa, razlage ali utemeljitve.
Sami oblikujejo ustrezni zapis. 
Primerjajo različne zapise.
Zapis sošolca dopolnijo/popravijo (medvrstniška povratna 
informacija).

Delo v paru, delo v skupini.
Različna zahtevnost nalog.
Izbira nalog. 





Izziv

Utemeljite sodelavcu, ki se tega sekcijskega
predavanja ni udeležil, zakaj je pomembno 
postopoma vključevati opisovanje, razlago 
in utemeljitve tudi pri pouku vseh 
predmetov. 



.


