
Vlz lll' gimnazija Maribor je kot dodatek letnega delovnega nadrta za Solsko leto ZOZZ/23

sprejel naslednji

strate5ki dokument na podroiju proinih oblik uienja

SpletiSEe Frandek tako zaradi svoje vsebinske zasnove, ki omogoEa vedrazseinostni pogled na

izbrano geslo, kot zaradi prilagojenosti osnovno- in srednjeSolskemu naslovniku odpira

Stevilne nove moinosti neposredne uporabe pri pouku slovenidine,l kijih dosedanji

elektronski viri v slovenskem prostoru niso ponujali. Na besedo namred ne gleda le s stali5da

pomena in oblike v slovenskem knjiinem jeziku, temved se s predvidenimi poloiaji, v katerih

jo uporabljamo, dotika tudi okoliSdin oz. funkcije besede v njih, hkrati pa jo ob primerjavi z

naredno rabo ter ob moinostih raziskovanja njenega izvora postavlja v Sir5e prostorske in

6asovne jezikovne razseZnosti.

l Didaktlこ ne prednostl spletiこ こa Fraη ざθ々

Ob lzhodiここnem besedilu lahko uこ teり
2uこenCe/duake usmen v samOstOjno analたにno

raziskovanje Franこko:Opazovanie posame2ハ lh zavihkov′ nilhOV0 0pisovanie′ pFimerianie′

razmislek o tem′ kdai bl uporabin katerega′ in prevettanie ugotovttev ob nalogah.Ker se le

priizbiri besed′ uvrここenih v slovarski del′ iZhajalo iz uこenこevega/dilakOVega spoznavnega in

izkuもenJskega sveta′ Fran“たomogoこa aktua‖ zacり0 0b besed‖ ih′ kiso za ucenca/diiaka

razu mり va′ infOrmat市na oz,prMaこ na.

Pritem je ena bistvenih prednosti spletiこ こa Frarぶθ々ta′ da zaradi pr:lagOjenosti starosti ter

kognitivniin iezikoVni zmottnosti uこ encev in dijakov omogoこ a lattjo zasnovo obravnave po

razlにnlh spoznavnih metodaho Ne omogoこ a le indukt市no‐ anal■にne′ ko biuこ enci/dlaki Ob

brskaniu po Spletlζこu opisova‖ njegova orOdia in nato ugOtovitve pOveza‖ v opis′ temveこ tudi

spoznavno manj zahtevno indukcり osS:ntezo′ p‖mettaniem in nadOmeここaniem′ k0

uこenci/d:jaki do ugotovitё v prihajalo pO kOFakih′ s preizkuganiern Spletiζ こa.Se posebei v

1 spletiSie je sicer uporabno pri vseh predmetih, ne le pri pouku slovenidine,
2 V strateSkem dokumentu uporabljeni izrazi, zapisani v slovniini obliki mo5kega spola, so uporabljeni kot
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.



drugem in tretjem vzgojno-izobraievalnem obdobju (v nadaljevanju Vlo) 05 in v srednji Soli

pa je primerno izhodiSde procesno-problemskega pouka oz. utentevega/dijakovega

osmi5ljenega raziskovanja moinosti, kijih ponujajo sodobnemu uporabniku povsod dostopni

elektronskijezikovniviri, kar prispeva h kakovostnej5emu in trajnej5emu znanju ter prenosu

v nove kontekste.

Vdasih se je raba slovarja dojemala kot znak neznanja, v sodobnem 6asu pa je to, da znamo

udinkovito uporabljati slovar oz. da smo slovarsko pismeni, znak izobraZenosti in jezikovne

ozave56enosti.

2 Splo5ni cilji pouka slovenskega jezika in vloge spleti5ia Froniek pri

doseganju teh

Temeljni cilj sodobnega pouka pri predmetu slovenSiina v osnovni Solije razvijanje

sporazumevalne zmolnosti. Ta sestoji iz ved gradnikov, eden izmed njih je jezikovna

zmoZnost. Spletisie Frondeks svojo zasnovo omogota razvijanje vseh sestavin jezikovne

zmolnosti, tj. poimenovalne, slovniine, pravopisne in pravore6ne. Vsebine, kijih ponuja, se

povezujejo tudi s cilji in standardiv utnem natrtu za slovenSdino iz l. 20L8 (v nadaljevanju

UN). po njem naj bi uEenci v okviru razvijanja poimenovalne zmolnosti namred ie v 2. VIO

uporabljali slovarje v knjiZni in elektronski oblikiter si z njimi in raznimijezikovnimi

svetovalnicami pomagali pri prepoznavanju in odpravljanju poimenovalnih napak v svojih

besedilih in v besedilih drugih. V okviru razvijanja pravopisne zmoZnosti pa naj bi uienci od 5.

razreda dalje znali uporabljati pravopisne priro6nike v knjiini in elektronski obliki, Z njimi naj

bi si pomagali pri prepoznavanju in odpravljanju pravopisnih napak v svojih besedilih in

besedilih drugih ter pri utemeljevanju popravkov. Glede na to, da je spletiSte na spletu,

ustreza tudi didaktidnemu priporoiilu iz UN, da naj utitelj pri pedago5kem delu naErtuje delo

z IKT in da naj vkljuiuje kakovostne e-vsebine, med njimi tudi e-slovarje in druge jezikovne

prirodnike.

Ob doseganju operativnih ciljev pouka, skozi katere se uresnidujejo splo5ni cilji, ima spletiSde

Froniekpri pouku slovenskega jezika razliine vloge. Je orodje, ki ga je mogoEe uporabljati

kot udnivir ob doseganju vseh treh temeljnih ciljev pouka slovenskega jezika: najbolj



neposredno ob razvり aniu lezikOVne in metalezikOVne zmottnosti v S10Venskem knilЙ
nem

ieZiku{Kalita beSedα ρomeniP′ POだ首 わesede s ρOσOわnim ρOmenοm′ (旅0ルgOνOrim tο

besedoP′ καたO ρregibσ m tο besedo2)ter raZVlianiu oZaveこ こenosti o ZVrstni razこ lenienOSti

引ovenskega卜 zika tκd可 ′αわたο υρorab″η lο besedOP′ κlkο υρbFabttO tO besedo ν nαre可肋助

in o razvoju lezika SkOZiこ as(Odたοdレν′rα lα besedα λ Od kdOi υρOrα blJαmο tο besedο P)′ kOt

celota in z dOdatnirni povezavarni na kontekstua‖
zlrane prirnere dobre in slabe prakse pa

lahko pomembno pttspeva k razvttaniu zmottnosti Sprejemania in tVOttenia beSedil razlに
nih

vrst ter slogovne zmottnostio Ne nazadnie le lahko Spletiこ
こe FrσnごθたS Sodobno zaSnovO in

moЙnoStmi samostoinega FaZiSkovania ter prenosa Znania v zunalζ
olSke stuacle pomemben

gFadnik pOZitivnega razmeria dO S10Venskega lezika oz.dO{prVega)lezika na sp10こ
no ter eden

od Virov VSettivliehiskega uこ enia{prvega)leZlka.

Umesttev spletiこ こa Franご e々 v p9uk slovenskega iezika le lahko V z9dniem V10 0Snovneこ
ole

in v sredni1 60‖ nepOsredna ali posredna.

2.l Neposredno razVilanie seStavin sporazumevalne zmoZnOSti s pomotto spletiこ
こa

France々

2.1。亀
「

爾爾胸kk◎t Osrednia VSebina

Franご eた kot OSrednil uこni Vlr oz.uこ na vsebina se uporablia predvsern ob neposrednem

razvijaniu Zrnottnostl uporabe ieZikOVnih priroこ nlkov:tako v 05 kOt v SSie ob razvlianiu

poimenovalne zmottnosti eden od Z UN predvidenih cilleV uporaba sloVaria v knil】
ni ali

elektronskl ob‖ ki ter ob razvilaniu Skladeniske zmOttnosti uporaba siovniこ
nih priroこ nikOV V

knilttniin elektrOnski obliki,Ob doSeganiu tega ciり a omog。こa Franceた z razVelenO′ a

pregledno zgradbo′ ki poveZule razlに ne vrste slovariev in e‐ prlroこnikov′ S tttevilniml

povezavarniter z naborom besed′ nilhOVO rlZlagO in opisom′ ki so prllagoieni

sporazumevalniin spoznavni zmottnosti otrok oz.mladostnikOV′
bOり CeloSten p981ed V

ieZlkOVne pttroこ nike in Vire kot poSamに nilezikoVni pttroこ nlkl o2.OFOdia all kOtiezlkOVna

spletiここa′ ob‖ kOvana za odraslega govorca。

Prav zaradi raznovrstnostije spletlこ こe Frα nごθk uこ ni vir′ katerega uporabo lahkO uこltell

naこrtovano vklluこ ule v Obravnavo skoZi Veこino uこ nih faz alile v nekaterlh fazah(npr.z



υνOdο
“

加zα kf」 iυ ttο υStyαイαhο na′οgο οb″ 可々et′・ρroblemstt ο々ソ′r…
)′
ζe posebel ob dり ih′

povezanih 2 raZVり aniem pOimenovaine′ pravopisne in pravoreこ ne′ pa tudi metaje21kOVne

zmotthosti。

Razvilanie poimenovalne zmOttnosti:Ob beSedilu oz.v tipiこnem sporazumevalnem polo芝 alu

spletitte Frant'々 npro ponuja mo芝 nosJ za gittenie beSediここa,tj.ra2umeVanie pomena besed′

akt市no usvaianie pomensklh razmerり med beSedami′ ki se polaVttajo V iZhodiここnem besedilu

ali ki bijih bilo mog。こe uporabtiv doloこeni sporazumevaini stuaciii(2お ο々tte177 beSedレ なle

besedne“υガne′ ra2ソJαttem οゎご
“
可ルοSゴ Za ρOmensl● hs′Ogονne raz″ e々 med

sοροme19々σ″ブ;υgO[ανr」iαttem Лαdpο
“
θ
"々

na ρOd′αgi raz′αgeわ esednegα  ρOmena)′ ter za

osmitteno prOpoznavanie pomena tvO可 enk′ kOrena in obrazil(npr・ οb ρ″
“
θづσ可

“
raz″和′わ

tソοげen々 ルおle beζθσne druガ′
"θ

).Je tり di pnmeren virza samostoino razlaganie pOmena mani

znanih besed′ samostojno 120gibanie nepOtrebnirn besednim ponoVitvann z rabo sopomenk

ali nadpomenk a‖ za preverJanje pOimenovalne natanこ nostiin slogovne ustre2nOSti.

Razvilanie pravonisne in pravoreこ ne=mo乏 nosti:Temeり nl ciり razvuania pravoretne

zmottnosti v OS in sS ie vaditiin utttevati knliZno izreko besed,povediin besedil.Kerie iZreka

v slovenskem prostOru moこ no 2aZnamovana s prvotnim neknjittnim govorom′ moralo uこ teり i

gradivo prilagaiati′ tako da bodo bol,poudarili odpravllanie interferenc iz prostorsko

2aZnamovanega nekniltthega govora v knjittnega.Po drugi strani naj bi uこ enci/dlaki Ob

uSVaianiu kniittnega izgovora besede le― to glasno izgovaria‖ in OpiSovallizreko′ prepo2naVali

SVO10 in tu10 neknlittnO iZreko.Kerje temeljni pogoj za utrievanie prav‖ ne knilttne izreke

kakovosten vzorec′ pomeni spletiこ こe rra17ご e々 2 0rOdiem κα々oわesedο ルgονOrimO?

p6membno oporo uこ ltetu in uこ encu/dり aku′ ki na lastne kralevnO Zaznamovane izgovorne

posebnosti morda nista tako po20rnao Prl ra2Viianiu oraV00iSne zmottnOstile mo負 oこe

spletiここe Franご oた na oodoben naこ in neposredno vklluこevati npr.v utrieVanje in

nadgralevanje zapisa besed s kr■ にnimi glasovi′ zapisa obこnih in prevzetih obこ nih imen.

Ra2Vilanie slovnに ne2mOこnOsti:Fran`セ j々e lahko s svojim slovarskim delom opora uこ たeり u in

uこencem/dり akOm p百 odpravり aniu tettjih mest p‖ pregibaniu besed′ sal uこたeり u― podobno

kot ob ra2Vilaniu praVopisne in pravoreこ ne zmottnosti― oialζ a Ob‖ koVanie nalog za

uこ enCe/dllake′ ki bodisi zaradi posebnih potreb bodisi zaradi drugaこ nega jezikovnega okolia

potrebuiejO prilagOditve a‖ razvilanie pOSebnih strategij.

Kot dodatno vsebino pa gale rnog。こe uporabititudi ob ζtev‖ nih drugih ciljih:ob usvalaniu in

preoblikovaniu raZliこ nih stavこ nih in povednih ψ20rCeV tako′ denirno tako′ da Franご e々 s



primeri ob razlagah omogoia udencem/dijakom opazovanje glagolske vezljivosti in

razumevanje vloge povedka kot osrednjega stavdnega dlena; v fazi utrjevanja in ponavljanja

pa samostojno dolodanje nujno potrebnih dopolnil na podlagi glagola v osebni glagolski

obliki/povedku ter s tem razvijanje zmoinosti oblikovanja smiselnih in pravilnih stavkov. Z

razlago pomena besede in z navajanjem sopomenk je lahko eno od izhodiSd za razvijanje

strategij za odpravljanje ponavljanja besed in iskanje razlidnih moinosti za nadomeidanje

besede, ki se ponavljajo tako ob usvajanju kot ob utrjevanju znanja. 5 povezavami na

slovnidne priroinike pa je udencem/dijakom opora pri odpravljanju jezikovnih napak na vseh

ravneh od besedne do nadpovedne.

Razviianie slosovne zmoinosti: SpletiSde Froniekje s svojima rubrikama Kdaj lahko

uporabim to besedo? in Koko uporabljajo to besedo v noreijih?, pa tudi Poiiii besede s

podobnim pomenom udencem/dijakom v pomod pri prepoznavanju in dolodanju slogovne

zaznamovanosti besed ie ob sprejemanju in razumevanju izhodiSdnega besedila, sklepanju o

okoliSdinah ter o sporoievaldevem namenu. Ob fazijezikovne in metajezikovne razdlembe

Froniek udence/dijake spodbuja k samostojnejSemu raziskovanju, v fazivrednotenja

ustreznosti rabe narednih ali slogovno zaznamovanih ali pomensko preved

ohlapnih/nenatandnih poimenovanj lahko udenci/dijaki na podlagi razlag oblikujejo tudi

utemeljitve. Vse navedene rubrike omogoiajo prirejanje besedila za razlidne naslovnike, npr.

zo iirii krog javnosti oz. zo mlojie/manj izobroiene brolce, toko da prevzete besede

nodomestiio z domaiimi, monj znona poimenovonja z bolj znonimi; v strokovnem besedilu

presploino poimenovonja nodomestijo z notaninejiimi poimenovonji... Ob sopomenkah

lahko razmi5ljajo o tem, katere bi uporabili v izhodi5inem besedilu in zakaj ter kje bi lahko

uporabili preostale. Usmerja jih lahko ob prepoznavanju ekspresivno ali naredno

zaznamovanih besed ter njihovem utemeljenem nadomeidanju s slogovno nezaznamovanimi.

Razviianie metaiezikovne zmoinosti: Kondno ponuja spleti5de Franiek veliko moZnosti za

poglobljeno spoznavanje Stevilnih jezikovnih znadilnosti, 5e posebej ob nadgradnji s

povezavo Kje je kajv slovnici?.Ta namred udencem/dijakom ponuja moinost, da po

opazovanju jezikovne znadilnosti v besedilu in njenem nadaljnjem raziskovanju ob Froniku

opaianjd strnejo v posploieno ugotovitev/sintezo o pomenskih, oblikovnih in/ali funkcijskih

znadilnostih skupine besed.

Povezanost s 5olskima slovnicama, ki omogodata relativno samostojno pot od opazovanja do

opisovanja jezikovnih znaiilnosti, se zdi 5e posebej koristna, ker so UN za slovenSdino v



svojem jezikovnem delu zasnovani clklidno, tj. z nadgrajevanjem znanJaiz razreda v razred

ter iz osnovne v srednjo 5olo. Znanje o dolodenem jezikovnem elementu, ki so ga

udenci/dijaki ie usvojili, je namred pred poglabljanjem ali raz5irjanjem treba priklicati.

Namesto deduktivne ponovitve definicije all ponovnega analitiino zasnovanega usvajanja

Franiek tako uEitelju ponuja tudl nadrtovanje procesno zasnovanega problema, katerega

reiitev zahteva tudi ponovitev ie usvojenega teoretidnega znanja.

2.L.2 FrnnAek kot dodatna vsehina

Frantek kot dodatno vsebino je mogode vkljuievati ob vrsti ciljev in v povezavi z razlidnimi

vsebinami. Pritem je nanj mogode gledati z dveh vidikov:

o Za uEitelia je relevanten vir primerov oz. zgledov, ki mu po enistrani pomaga pri izbiri

izhodiSinega besedila oziroma situacije, saj mu olaj5a dolodanje ustreznih opazljivk, ter

po drugi strani z iskalnikom besed po razliinih selektivnih kljuEih pri oblikovanju nalog za

utrjevanje in preverjanje (npr. somostalnikov 7. i. sklanjotve, ki se v im. ed. koniojo z

neglosovno kontnicol.lskalnik z razlidnimi doloditvami omogota tudi prilagajanje pouka

znaiilnostim govornega okolja, iz katerega prihaja vedina udencev/dijakov (npr.

doloienego noreijo oli pokrojinskego govorol, saj lahko dodatno oblikuje naloge za

odpravljanje interferenc iz neknjiinega govora v knjiZni na ravni besed, besednih oblik in

izgovornih posebnosti. Pravtako lahko pouk individualizira in diferencira glede na

posebne jezikovne znadilnosti posameznikov ali gtede na interese in znanje

udencev/dijakov.

o Za uienca oziroma dijaka pa je spletl5de udni vir, ob katerem laije analizira besedila in

opisuje jezikovne znaiilnosti besed iz njega ter mu je v pomod pri reSevanju jezikovnih

nalog in problemov ob utrjevanju usvojenega znanja.

2.2 Franiek kot podporno jezikovno orodje

Konino je mogode spletiSie Froniek uporabljatitudi posredno oz. nenadrtovano, kot stalno

podporno jezikovno orodje, kije uEencern/dijakom v pomod pri razumevanju in vrednotenju

besedila ter ob razvijanju zmoinosti tvorjenja besedila, 5e posebej v fazi ubesediljenja. Ob

urejanju osnutka lahko npr. v Franiku preverjajo pomensko in okoliSdinsko ustreznost

izbranih besed ter pravilnost njihove oblike in izrazne podobe. V pogovoru s so5olci
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predstavijo svoje izkuinje z rabo Fronika kot eno od strategij uspeinega tvorjenja besedila in

razmiSljajo o svoji zmoinosti rabe prirodnikov ter o pomenu jezikovno urejenega besedila.

3 Dodatna priporodila za uditelje

SpletiSde FronCekje uporabno v vseh delih utne ure: uditelj ga lahko uporabi kot uvodno

motivacijo, lahko ga vkljuduje v osrednjem delu udne ure, npr. pri obravnavi novega besedila

ali nove udne snovi, ali v zakljudnem delu, tj. pri novih nalogah oz. utrjevanju znanja. Prav

tako ga lahko uporabi pri razlidnih udnih oblikah: frontalno, pri delu v skupinah, dvojicah ali

individualno. Za nemoteno delo v skupinah in dvojicah je pomembno, da premiSljeno

razporedi uience/dijake v skupine oz. dvojice ter nadrtuje sodelovalno udenje. Lahko ga

uporabi za diferenciacijo in/ali individualizacijo ter pritem upo5teva razliine zmoinosti in

potrebe udencev/dijakov. Z njegovo rabo se lahko popestrijo in obogatijo tudi dopolnilni in

dodatni pouk slovenidine ter ure dodatne strokovne pomodi (npr. pri udenju slovenSdine kot

Jzl.

SpletiSde Frqniek se lahko uporablja na uditeljevem radunalniku/v matidni udilnici,

udenci/dijaki ga lahko spoznavajo v radunalni5ki uiilnici, lahko pa ga uporabljajo tudi na

tablicah ali svojih mobilnih telefonih. eeprav je uporaba slednjih v Soli vedinoma

prepovedana, je smiselno, da jo dovolimo v izobraievalne namene. Uditelj pa naj po Solskem

zgledu spodbuja rabo spletisEa tudi doma - ob upo5tevanju, da vsi udenci/diiaki dqma

nimajo raiunalnika oz. moZnosti dostopa do spleta.

3.1 Nekaj primerov rabe spletiiia Frantek

Sprva naj uditelj z brskanjem po spleti5du udencem/dijakom pokaie proces, kako poiskati

doloden podatek, da bodo znali to narediti tudi sami. ee nas zanima npr. pomen besede, naj

uditelj udencem/dijakom sproti kaie celoten postopek, kako priti do tega podatka na

spleti5du.

Nato naj uditelj udence/dijake spodbuja, da skupaj in samostojno preverjajo pomen neznane

besede ali primerjajo pomen besede v >slovardkua utbenika/berila z onim na spletiSdu. Naj
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tako siasoma zanje postane samoumevno, da ob jezikovni zagati informacije i56ejo po

Fron1ku,dijakitudi po drugih rubrikah spletiSta Fron (slovarjih, pravopisu, svetovalnici itn.).

Uiitelj lahko Froniko in naloge na njem uporabitudi za pripravo na preverjanje in

ocenjevanje znanja. ee npr. predvideva, da se bo skladno s temo v besedilih pojavljala neka

beseda, npr. otrok, moti, gospo, kijo pogosto nepravilno pregibamo, naj skupaj z

udenci/dijakiv Fronikr.r pois[ejo pravilne oblike in jih poudarijo pred preverjanjem ali

ocenjevanjem znanja.

Froniekse lahko pri pouku uporablja tudi pri skupnih popravah testov in spisov (esejev), tako

da uditelj uience/dijake spodbudi, naj v njem poi5tejo pravilne oblike. ee ved

uiencev/dijakov npr. nepravilno sklanja neki samostalnik, naj uditelj pravilne oblike predstavi

s pomodjo spleti$ta (ne da bijih povedal sam) oz. naj uience/dijake spodbudi, da

samostojno poi5iejo pravilne oblike na spleti5iu.

ee udenci/dijaki med poukom izgovarjajo besede neknjiino, lahko uditelj z uEenci/dijaki

spleti5de Franiek uporabi za to, da v rubriki Kako izgovorim to besedo? sproti preverjajo

knjiZni izgovor. lzgovarjavo dolodene besede naj ob posnetku ponovijo, ne samo poslu5ajo.

Spletiiie se lahko izkoristitudi pri dopolnilnem in dodatnem pouku, tako da uditelj oblikuje

dejavnosti, pri katerih morajo udenciiskati po Froniku dolo6ene podatke, reSevati naloge na

njem itn.

Froniekse lahko uporablja tudi pri podaljSanem bivanju, npr. kot pomoE pri domadih

nalogah. Uditelj lahko spodbuja udence k uporabitega spletiSda tako, da pripravi razne igre,

pri katerih ga je treba uporabiti. ee je v razredu na razpolago samo en radunalnik, lahko

uditelj organizira dejavnost tako, da udenci izmeniEno prihajajo k radunalniku. Na spletiSEu

lahko npr. poiS6ejo dolodeno Stevilo besed na neko irko in iz njih sestavijo besedilo, npr. Pes

Pinko podnevi pre7evo ...

Franiekse lahko uporablja tudi pri pouEevanju udencev in dijakov, kijim slovenidina ni prvi

jezik, temved drugijezik/jezik okolja. Spleti5ie FronCek lahko uiitelj uporablja kot pomo6 pri



odpravり aniu interferenc iz maternega leZika′ ptt uこenju pregibnih besed′ frlzemov′

pregovorov ttn.Tako lahko npr.pttmettajO pregov6re z enakim/podobnim pomenom v obeh

slovenここiniin maternem jeziku uこ eёega se.

Uこiteljlahko organizira razredno:n/a‖ ζolsko tekmovanie O rabi spletiこ こa tako′ da pripravi

razne naloge za iskanje raznlh podatkov po Franご υ々.Zmaga tisti uこenec oz.tista skupina′ ki

nalhitreie a‖ najuspeζ neie najde lskane podatke.

3.2 Priporoこ ‖a za uporabo ζolskega slovaria in na10g na spletiζ こu Frαηごθ々

Na spleJここu Franで発々 le veこ VSebinSkih ёnOt′ med niimitudiこ 。lski s:ovar.Gre za

pomenskorazlagalni slovar′ p百 lagoien jeZikOvno― spoznavnim zmottnostim osnovnoζ olsklh

uこencevo Raba slovarla se naJtesneje povezuJe z razvり anJern poimenovalne zmottnostio Ta

pomembno vp‖va na posameznikovo uspeζ nost na sploζ no.Bogat besedni zaklad uこ encu

omogoこ a bottζ e raZumevanie ptt branju′ posledlё no se novih stvan laЙ ie uё i′
je uspeも neiζ i V

も01し jezik ga vznemitta in zanima′ zavedanie o beSedah pa ga mot市 ira p‖ uこenju.KeF nimaj0

vsi uこenc:doma enakih spodbud′ le v10gaこ ole pr:usvalanlu in girieniu besediζ こa zelo

pomembnao Navada′ da uporabttamO s10Var′ se obllkuje zelo zgodal′ zatO le treba Йe otroke v

l,V10 seznaniti s slovariem in Z niegOVO Zgradbo terilh Spodbuiati k rabitega priroこ nika.

Naibou sistemaJこ no in naluこ inkOVLeje lahko to izvala uこ 仕eり・PH tem je pomembno′ da je

sam zgled uこ encem glede rabe slovatta′ da Se zaveda pomembnosti uこ inkovke rabe tega

priroこ nika in da se o tem tudiizobrattule.

Pri rabi slovaria SmO pozorni na dvojei po en:strani uこ itelj uこence navaia na rabo slovaria in

jih k temu spodbuja′ po drugi stFani pa jih seznania Z Zgradbo siovaria.Uこ inkovita raba

slovatta namreこ nisamoumevna ntti enostavna;moramo seie nauこにlin p‖ tem ima

pomembno vlogo uこitelj.Usvalanie nal bO pOStOpno:nalprei naj bO uこ itelj zgled′ uこ enci naj

ga opazuieiO′ nato naj ga posnemajo′ nazadnie naj Ob nalogah samostoinO rabり O SpleJζこe.

Da lahko slovar uこ inkov■ o in Samostoino upOrabttamO′ mOramo dobFO pOznati niegovo

zgradboo Z nio se seZnanjamo naこ rtno in nakljuこ no.Za FabO ζOlskega slovaria naこ rtn。

spoznavanje pomeni′ da uこenci spoznava10 ZgFadbO Slovaria ob naVOd‖ ih za FabO Slovaria a‖

ob uvodu v slovar′ z regevaniem e― nalog o zgFadbi SlovaFia′ ki SO na spletiこ こu′ a‖ z



regevanjem delovnih listov, kijih pripravi uiitelj. Nakljudno spoznavanje zgradbe slovarja pa

pomeni, da ob konkretni rabi spoznamo pomen dolodenega simbola, vrste tiska, molnosti

iskanja ... Smiselno je zadeti z nadrtnim spoznavanjem in ga dopolnjevati z nakljuEnim. Pri

nadrtnem spoznavanju naj si uEitelj prizadeva za to, da bodo udenci:

- vedeli, kaj je slovar;

- vedeli, femu ga uporabljamo;

- vedeli, kdaj ga uporabljamo;

- poznali zgradbo slovarskega sestavka;

- poznali pomen simbolov in razliEne tipografije;

- znali iskati po slovarju.

Osnovno znanje, kl ga bodo pridobili z na6rtnim spoznavanjem, bodo nato nadgrajevali in

utrjevali z rabo slovarja. Ne glede na to, da naj bo v zadetku poudarjeno nadrtno spoznavanje,

se moramo zavedati, da je najpomembnej5a uporabna vloga slovarja, tj. raba slovarjazato,

da z njim reSimo konkretno jezikovno teiavo.

Slovar naj se uporablja neposredno, tj. ko uditelj namerno nadrtuje rabo slovarja, in

posredno, tj. ko uEenci pri pouku naletijo na kakSno besedo, kije ne poznajo, in lahko pomen

te besede razloiijo s pomoijo slovarja. Nairtno spoznavanje slovarja in njegova namerna

raba se bosta udejanjala predvsem pri pouku slovenSdine, posredna raba pa naj se spodbuja

kadarkoli in pri vseh predmetih, 5e posebej zato, ker je v slovarju besedi56e z vseh

predmetnih podrodij.

Slovar se najpogosteje rabi za razvijanje poimenovalne zmoinosti, v okviru te predvsem za

preverjanje pomena besed. Pomembno pa je zavedanje, da to ni edina moinost - pomen

besed se lahko pri pouku razlaga na razliine nadine, npr. u6enci razberejo pomen neznane

besede iz sobesedila, pomen besede razloii tisti, kijo pozna, pomen besede razloli uiitelj ,..

Krepitije treba zavedanje o rabi slovarja tudi pritvorjenju besedil, ne le pri sprejemanju, tj.

da lahko udenci uporabljajo slovar, ko piSejo (redkeje tudi, ko govorijo) razna besedila.

Uienci lahko Sirijo svoj besedni zaklad tudi z raznimi nalogami o so-, proti-, nad-,

podpomenkah, o iskanju ienskega para mo5kemu paru in obratno ...
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udenci lahko uporabljajo slovar tudi pri razvijanju pravopisne zmoinosti, predvsem tako, da

v njem preverijo zapis besed. V zvezi z besedami nagajivkami, ti. besedami, za katere ie

znano, da u6encem povzrodajo teiave pri zapisu (npr, besede s sklopom lj, nj, besede i

polglasnikom ...), je na spletiSdu ved nalog.

Z zvoinim posnetkom izgovora iztodnice v knjiinem zbornem jeziku slovar pomaga pri

razvijanju pravoredne zmoZnosti. Naloge, pri katerih uienec po sliSanih dveh razlidicah

izgovora izbere knjiino, bodo koristile predvsem tistim, ki v svojem nareEju izgovarjajo

dolodeno besedo druga6e kot v knjiinem jeziku, in tistim, za katere je sloven5dina bodisituji

jezik bodisijezik okolja. Kadar uiitelj opazi,da udenci dolodeno besedo izgovarjajo drugade'

kot je v knjiinem jeziku, ni treba, da jih sam popravi, ampak jih spodbudi, da naj sami

preverijo izgovor v slovarju.

Ne nazadnje se slovar lahko uporablja tudi za razvijanje slovniEne zmoinosti' Pritem si lahko

uienci pomagajo s podatki v slovarskem sestavku npr. o Stevnosti samostalnikov, o oblikah

glagola v sedanjiku, pretekliku in prihodnjiku ... Predvsem pa je za razvijanje te zmoznosti na

spletiSdu vet nalog. Uporabno je tudi to, da se pri pregibnih besedah izpiSejo vse oblike' pri

tistih, pri katerih so pri sklanjanju ali spreganju posebnosti, pa je na te posebej opozorjeno'

Poleg omenjenih nalog spletiSde zajema tudi naloge, ki so primerne za udence prvega VIO'

Naloge, ki so na spletiiEu, so zaradi laijega preverjanja pravilnosti reiitev objektivnega tipa'

Veiinoma so prve in druge zahtevnostne ravni. Namenjene so predvsem ponavljanju in

utrjevanju znanja, lahko pa se uporabijo tudi kot motivacija. obenem so naloge spodbuda

uditelju, da pripravi 5e naloge zahtevnejSe ravni. Pomembna vrednost nalog je tudi moinost

takojsnje povratne informacije, Eeprav ob otroku ni npr. uditelja, in delo v tempu' ki si ga

sproti doloda Posameznik.

Na5 VfZ si bo prizadeval, da bo uporablial spletisEe Franiek neprekinieno

skozi celotno iolsko leto. Uienci in diiaki se bodo z njim nauEili, kie in kako

poiskati verodostoine ieziko(slo)vne informaciie tudi pozneie, po zakliucku

Solania.

11



VIZ lll. gimnaziia Maribor izjavlja, da bo od Solskega leta 202212023 naprei vkliuEeval

zgorajnavedene proine oblike uEenia s pomoEjo spletiSia Frondek v svoi pouk'

Predstavnik/predstavnica projekta na VIZ:

Barbara GradiSnik, Prof.

Ravnatelj/ravnateljica VIZ:

Marija Leier, Prof.

d d,,{-

V Mariboru ,27 . t0.2022

Podpis:

aA ry*-d-
V Marboru ,27. LO.2022

Podpis:
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