
VIZ _Gimnazija Ptuj je kot dodatek letnega delovnega nadrta za 5olsko leto 2O2O/21 sprejel

naslednji

StrateSki dokument na podroiju proinih oblik uienja

SpletiSde Franiek tako zaradi svoje vsebinske zasnove, kiomogoda vedrazseZnostni pogled na

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

Stevilne nove moinosti neposredne uporabe pri pouku slovenSdine,t kilih dosedanji

elektronskiviriv slovenskem prostoru niso ponujali. Na besedo namred ne gleda le s stali5da

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

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

naredno rabo ter ob moinostih raziskovanja njenega izvora postavlja v 5ir5e prostorske in

dasovne jezi kovne razseinosti.

1 Didakticne prednosti spletiSba Franiek

Ob izhodiSdnem besedilu lahko uditell2 udence/dijake usmeriv samostojno analitidno

raziskovanje Franika: opazovanje posameznih zavihkov, njihovo opisovanje, primerjanje,

razmislek o tem, kdaj bi uporabili katerega, in preverjanje ugotovitev ob nalogah. Ker se je

pri izbiri besed, uvrSdenih v slovarski del, izhajalo iz udendevega/dijakovega spoznavnega in

izkuienjskega sveta, Franiek omogoda aktualizacijo ob besedilih, kiso za ulenca/dijaka

razumljiva, informativna oz. privladna.

Pri tem je ena bistvenih prednostispletiSda Frantek ta, da zaradi prilagojenosti starostiter

kognitivni in jezikovni zmoinosti udencev in dijakov omogoda laijo zasnovo obravnave po

razlidnih spoznavnih metodah. Ne omogoda le induktivno-analitidne, ko bi udencildijakiob

brskanju po spletiSdu opisovali njegova orodja in nato ugotovitve povezaliv opis, temvei tudi

spoznavno manj zahtevno indukcijo s sintezo, primerjanjem in nadome5danjem, ko

udenci/dijaki do ugotovitev prihajajo po korakih, s preizkuianjem spleti5da. 5e posebej v

1 
SpletiSie je sicer uporabno pri vseh predmetih, ne le pri pouku sloven5iine,

2 
V strateSkem dokumentu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnidni obliki moSkega spola, so uporabljeni kot

nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

L



drugem in tretjem vzgojno-izobraievalnem obdobju (v nadaljevanju VIO)05 in v srednji5oli

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

osmi5ljenega raziskovanja moinosti, kijih ponujajo sodobnemu uporabniku povsod dostopni

elektronskijezikovniviri, kar prispeva h kakovostnejiemu in trajnejSemu znanju ter prenosu

v nove kontekste.

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

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

ozaveidenosti.

2 Sploini cilji pouka slovenskega )ezika in vloge spletiiia Franiek pri

doseganju teh ciljev

Temeljni cilj sodobnega pouka pri predmetu sloven5dina v osnovni Solije razvijanje

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

zmoinost. Spleti5de Frantek s svojo zasnovo omogoda razvijanje vseh sestavin jezikovne

zmoinosti, tj. poimenovalne, slovnidne, pravopisne in pravoredne. Vsebine, kijih ponuja, se

povezujejo tudi s cilji in standardiv udnem nadrtu za slovenidino iz l. 2018 (v nadaljevanju

UN). Po njem naj bi udenciv okviru razvijanja poimenovalne zmoinosti namred Ze v 2. VIO

uporabljalislovarje v knjiini 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 udenci od

5. razreda dalje znali uporabljati pravopisne prirodnike v knjiini in elektronskiobliki. Z njimi

naj bisipomagali pri prepoznavanju in odpravljanju pravopisnih napakv svojih besedilih in

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

ustreza tudididaktidnemu priporodilu iz UN, da naj uditelj pri pedago5kem delu nadrtuje delo

z IKT in da naj vkljuduje kakovostne e-vsebine, med njimi tudie-slovarje in druge jezikovne

prirodnike.

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

Franiek pri pouku slovenskega jezika razlidne vloge. Je orodje, kiga je mogode uporabljati

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

2



neposredno ob razvijanju jezikovne in metajezikovne zmoinosti v slovenskem knji2nem

jeziku (Koj to beseda pomeni?, Poiiii besede s podobnim pomenom, Koko izgovorim to

besedo?, Koko pregibom to besedo?l ter razvijanju ozaveldenostio zvrstni razdlenjenosti

slovenskega jezika (Kdaj lahko uporobim to besedo?, Koko uporobljajo to besedo v noretjih?)

in o razvoju jezika skozi das (Od kod izvira ta beseda?, Od kdaj uporabljamo to besedo?), kot

celota in z dodatnimi povezavami na kontekstualizirane primere dobre in slabe prakse pa

lahko pomembno prispeva k razvijanju zmoinostisprejemanja in tvorjenja besedil razlidnih

vrst ter slogovne zmoinosti. Ne nazadnje je lahko spleti5de Franiek s sodobno zasnovo in

moZnostmi samostojnega raziskovanja ter prenosa znanja v zunaj5olske situacije pomemben

gradnik pozitivnega razmerja do slovenskega jezika oz. do (prvega)jezika na sploSno ter eden

od virov vseiivljenjskega udenja (prvega) jezika.

Umestitev spletiSda Froniek v pouk slovenskega jezika je lahko v zadnjem VIO osnovne Sole

in v srednji Soli neposredna ali posredna.

2.1 Neposredno razvijanje sestavin sporazumevalne zmoZnosti s pomotjo spletiSta

Franiek

2.!.L Franiek kot osrednja vsebina

Froniek kot osrednji udnivir oz. udna vsebina se uporablja predvsem ob neposrednem

razvijanju zmoinosti uporabe jezikovnih prirodnikov: tako v 05 kot v 55 je ob razvijanju

poimenovalne zmoinosti eden od z UN predvidenih ciljev uporaba slovarja v knjiini ali

elektronskioblikiter ob razvijanju skladenjske zmoinosti uporaba slovnidnih prirodnikov v

knjiini in elektronski obliki. Ob doseganju tega cilja omogota Franiek z razvejeno, a

pregledno zgradbo, ki povezuje razlidne vrste slovarjev in e-prirodnikov, s Stevilnimi

povezavamiter z naborom besed, njihovo razlago in opisom, ki so prilagojeni

sporazumevalni in spoznavni zmoinostiotrok oz. mladostnikov, bolj celosten pogled v

jezikovne prirodnike in vire kot posamidnijezikovni prirodniki oz. orodja ali kot jezikovna

spletiSda, oblikovana za odraslega govorca.

Prav zaradi raznovrstnostije spletiSd,e Franiek udnivir, katerega uporabo lahko uditelj

nadrtovano vkljuduje v obravnavo skozivedino udnih faz ali le v nekaterih fazah (npr. z

3



uvodam in zokljuino ustvarjalno nologo oblikuje t. i. problemski okvir...),5e posebejob ciljih,

povezanih z razvijanjem poimenovalne, pravopisne in pravoredne, pa tudi metajezikovne

zmoinosti.

Razviianie poimenovalne zmoinosti: Ob besedilu oz. v tipidnem sporazumevalnem poloiaju

spletiSde Franiek npr. ponuja moinostiza Sirjenje besediSda, tj. razumevanje pomena besed,

aktivno usvajanje pomenskih razmerij med besedami, ki se pojavljajo v izhodiSdnem besedilu

ali ki bi jih bilo mogode uporabiti v dolodeni sporazumevalni situaciji (z iskanjem besed iz iste

besedne druiine, razvijanjem obiutljivostizo pomenske in slogovne rozlike med

sopomenkami; ugotovljanjem nadpomenk na podlagi rozlage besednega pomena), ter za

osmiSljeno prepoznavanje pomena tvorjenk, korena in obrazil (npr. ob primerjaniu razlitnih

tvorjenk iz iste besedne druiine). Je tudi primeren vir za samostojno razlaganje pomena manj

znanih besed, samostojno izogibanje nepotrebnim besednim ponovitvam z rabo sopomenk

ali nadpomenk ali za preverjanje poimenovalne natandnosti in slogovne ustreznosti.

Razviianie pravopisne in pravoretne zmoinosti: Temeljni cilj razvijanja pravoreine

zmoZnostiv OS in 55 je vaditi in utrjevati knjiZno izreko besed, povedi in besedil. Ker je izreka

v slovenskem prostoru modno zaznamovana s prvotnim neknjiinim govorom, morajo uditelji

gradivo prilagajati, tako da bodo bolj poudarili odpravljanje interferenc iz prostorsko

zaznamovanega neknjiinega govora v knjiinega. Po drugistrani naj bi udenci/dijaki ob

usvajanju knjiinega izgovora besede le-to glasno izgovarjali in opisovali izreko, prepoznavali

svojo in tujo neknjiZno izreko. Ker je temeljni pogojza utrjevanje pravilne knjiine izreke

kakovosten vzorec, pomeni spletiSde Frontek z orodjem Koko besedo izgovorimo?

pomembno oporo uditelju in udencu/dijaku, ki na lastne krajevno zaznamovane izgovorne

posebnosti morda nista tako pozorna. Pri razvijanj u pravopisne zmoinostije mogode

spletiSde Froniek na podoben nadin neposredno vkljudevati npr. v utrjevanje in

nadgrajevanje zapisa besed s kritidnimiglasovi, zapisa obdnih in prevzetih obdnih imen.

RazvUanje slovnidne zmoinosti: Franiek je lahko s svojim slovarskim delom opora uditelju in

udencem/dijakom priodpravljanju teijih mest pri pregibanju besed, saj uditelju - podobno

kot ob razvijanju pravopisne in pravoredne zmoinosti- olajSa oblikovanje nalog za

uience/dijake, ki bodisizaradi posebnih potreb bodisizaradi drugadnega jezikovnega okolja

potre bujejo pri lagod itve a I i razvija nje posebn i h st rategij.

Kot dodatno vsebino pa ga je mogode uporabiti tudi ob 5tevilnih drugih ciljih: ob usvajanju in

preoblikovanju razlidnih stavdnih in povednih vzorcev tako, denimo tako, da Froniek s
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primeri ob razlagah omogoda 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 osebniglagolski

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

razlago pomena besede in z navajanjem sopomenk je lahko eno od izhodi5d za razvijanje

strategij za odpravljanje ponavljanja besed in iskanje razlidnih moinostiza nadomeldanje

besede, kise ponavljajo tako ob usvajanju kot ob utrjevanju znanja. S povezavami na

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

ravneh od besedne do nadpovedne.

Razviianje slogovne zmoinosti: Spleti5de Franiek je s svojima rubrikama Kdaj lahko

uporobim to besedo? in Koko uporabljajo to besedo v nareijih?, pa tudi Poiiii besede s

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

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

okoli5dinah ter o sporoievaldevem namenu. Ob fazijezikovne in metajezikovne razdlembe

Frantek udence/dijake spodbuja k samostojnej5emu raziskovanju, v fazi vrednotenja

ustreznosti rabe nareinih alislogovno zaznamovanih ali pomensko prevet

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

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

zo iirii krog jovnosti oz. zo mlajie/manj izobraiene bralce, tako do prevzete besede

nodomestijo z domoiimi, manj znana poimenovanja z bolj znanimi; v strokovnem besedilu

presploina poimenovanja nodomestijo z nataninejiimi poimenovanji ... Ob sopomenkah

lahko razmi5ljajo o tem, katere bi uporabiliv izhodiSdnem besedilu in zakaj ter kje bi lahko

uporabili preostale. Usmerja jih lahko ob prepoznavanju ekspresivno ali naredno

zaznamovanih besed ter njihovem utemeljenem nadomeStanju s slogovno

nezaznamovanimi.

Razviianie metajezikovne zmoinosti: Kondno ponuja spletiSde Froniekveliko moinosti za

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

povezavo Kje je koj v slovnici?. Ta namred udencem/dUakom ponuja moinost, da po

opazovanju jezikovne znadilnostiv besedilu in njenem nadaljnjem raziskovanju ob Franiku

opaianja strnejo v posploSeno ugotovitev/sintezo o pomenskih, oblikovnih in/ali funkcijskih

znadilnostih skupine besed.
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Povezanost s Solskima slovnicama, ki omogodata relativno samostojno pot od opazovanja do

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

svojem jezikovnem delu zasnovani cikliino, tj. z nadgrajevanjem znanja iz 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 razSirjanjem treba priklicati.

Namesto deduktivne ponovitve definicije ali ponovnega analitilno zasnovanega usvajanja

Frontek tako uditelju ponuja tudi nadrtovanje procesno zasnovanega problema, katerega

relitev zahteva tudi ponovitev ie usvojenega teoretiinega znanja.

2.1.7 Franiek kot dodatna vsebina

Franiek kot dodatno vsebino je mogode vkljudevati ob vrsti ciljev in v povezavi z razli6nimi

vsebinami. Pritem je nanj mogode gledati z dveh vidikov:

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

izhodiSdnega besedila oziroma situacije, saj mu olajla doloianje ustreznih opazljivk, ter

po drugi strani z iskalnikom besed po razlidnih selektivnih kljudih pri oblikovanju nalog za

utrjevanje in preverjanje (npr. samostolnikov 7. i. sklonjafi,re, kise v im. ed. koniajo z

neglasovno koninico).lskalnik z razlidnimi doloditvami omogoda tudi prilagajanje pouka

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

dolotenego nareija ali pokrajinskega govoro), saj lahko dodatno oblikuje naloge za

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

izgovornih posebnosti. Prav tako lahko pouk individualizira in diferencira glede na

posebne jezikovne znadilnosti posameznikov ali glede na interese in znanje

udencev/dijakov.

. Za utenca oziroma dijaka pa je spletiSde udnivir, ob katerem laije analizira besedila in

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

nalog in problemov ob utrjevanju usvojenega znanja.

2,2 Franiek kot podporno jezikovno orodje

Kondno je mogode spletiSde Frantek uporabljatitudi posredno oz. nenadrtovano, kot stalno

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

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

urejanju osnutka lahko npr. v Frantku preverjajo pomensko in okoliSdinsko ustreznost
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izbranih besed ter pravilnost njihove oblike in izrazne podobe. V pogovoru s soSolci

predstavijo svoje izkulnje z rabo Froniko kot eno od strategij uspeSnega tvorjenja besedila in

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

3 Dodatna priporofi,a za uaitelje

SpletiSde Froniek je uporabno v vseh delih udne ure: uiitelj ga lahko uporabi kot uvodno

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

ali nove udne snovi, aliv 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 premi5ljeno

razporedi udence/dUake v skupine oz. dvojice ter nadrtuje sodelovalno udenje. Lahko ga

uporabi za diferenciacijo in/ali individualizacijo ter pritem upoiteva razlidne zmoinosti in

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

dodatni pouk sloven5iine ter ure dodatne strokovne pomodi (npr. pri udenju slovenidine kot

J2).

Spleti5de Frantek se lahko uporablja na uditeljevem radunalniku/v matidni udilnici,

udenci/dijaki ga lahko spoznavajo v radunalniSki udilnici, lahko pa ga uporabljajo tudi na

tablicah ali svojih mobilnih telefonih. deprav je uporaba slednjih v Solivedinoma

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

zgledu spodbuja rabo spletiSda tudi doma - ob upoStevanju, da vsi udenci/dijaki doma

nimajo radunalnika oz. moinostidostopa do spleta.

3.1 Nekaj primerov rabe spletilca Franiek

Sprva naj uditelj z brskanjem po spletiSdu uEencem/dijakom pokaie proces, kako poiskati

doloden podate( da bodo znalito narediti tudi sami. de nas zanima npr. pomen besede, naj

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

spletiSdu.

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

besede ali primerjajo pomen besede v >slovarlku< udbenika/berila z onim na spletiSdu. Naj
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tako sdasoma zanje postane samoumevno, da ob jezikovni zagati informacije iSdejo po

Frantku, dijakitudi po drugih rubrikah spletiSda Fron (slovarjih, pravopisu, svetovalnici itn.).

Uditelj lahko Franika in naloge na njem uporabitudiza 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 Froniku poi5dejo pravilne oblike in jih poudarijo pred preverjanjem ali

ocenjevanjem znanja.

Froniek se lahko pri pouku uporablja tudi priskupnih popravah testov in spisov (esejev), tako

da uditelj udenceldijake spodbudi, naj v njem poi5dejo pravilne oblike. ee ved

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

s pomodjo spleti5da (ne da bijih povedal sam) oz. naj udence/dijake spodbudi, da

samostojno poiSdejo pravilne oblike na spletiSdu.

de udenci/dijaki med poukom izgovarjajo besede neknjiino, lahko uditelj z uienci/dijaki

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

knjiini izgovor. lzgovarjavo dolodene besede naj ob posnetku ponovijo, ne samo poslulajo

Spleti5de se lahko izkoristitudi pri dopolnilnem in dodatnem pouku, tako da uiitelj oblikuje

dejavnosti, pri katerih morajo udenci iskati po Frontku dolodene podatke, re5evatinaloge na

njem itn.

Frantek se lahko uporablja tudi pri podaljianem bivanju, npr. kot pomod pridomadih

nalogah. Uditelj lahko spodbuja udence k uporabi tega 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 izmenidno prihajajo k radunalniku. Na spletiSdu

lahko npr. poiSdejo doloieno Stevilo besed na neko drko in iz njih sestavijo besedilo, npr. Pes

Pinko podnevi prepeva ...

Franiek se lahko uporablja tudi pri pouievanju udencev in dijakov, kijim slovenSdina ni prvi

jezik, temved drugi jezikfiezikokolja. SpletiSde Franiek lahko uditelj uporablja kot pomod pri
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odpravljanju interferenc iz maternega jezika, pri udenju pregibnih besed, frazemov,

pregovorov itn. Tako lahko npr. primerjajo pregovore z enakim/podobnim pomenom v obeh

sloven5dini in maternem jeziku udedega se.

Uditelj lahko organizira razredno in/ali 5olsko tekmovanje o rabi spletiSda tako, da pripravi

razne naloge za iskanje raznih podatkov po Franiku. Zmaga tisti udenec oz. tista skupina, ki

najhitreje ali najuspelneje najde iskane podatke.

3.2 Priporoiila za uporabo iolskega slovarja in nalog na spleti5du Frantek

Na spletiSdu Franiek je ved vsebinskih enot, med njimi tudi Solski slovar. Gre za

pomenskorazlagalni slovar, prilagojen jezikovno-spoznavnim zmoinostim osnovnoSolskih

udencev. Raba slovarja se najtesneje povezuje z razvijanjem poimenovalne zmoinosti. Ta

pomembno vpliva na posameznikovo uspeinost na sploSno. Bogat besedni zaklad udencu

omogoda bolj5e razumevanje pri branju, posledidno se novih stvari laZje udi, je uspe5nejliv

5oli, jezik ga vznemirja in zanima, zavedanje o besedah pa ga motivira pri udenju. Ker nimajo

vsi udenci doma enakih spodbud, je vloga Sole pri usvajanju in 5irjenju besediSda zelo

pomembna. Navada, da uporabljamo slovar, se oblikuje zelo zgodaj, zato je treba ie otroke v

1. VIO seznaniti s slovarjem in z njegovo zgradbo ter jih spodbujati k rabi tega prirodnika.

Najbolj sistematidno in najudinkoviteje lahko to izvaja uditelj. Pritem je pomembno, da je

sam zgled udencem glede rabe slovarja, da se zaveda pomembnosti udinkovite rabe tega

prirodnika in da se o tem tudi izobraiuje.

Pri rabi slovarja smo pozorni na dvoje: po eni strani uditelj udence navaja na rabo slovarja in

jih k temu spodbuja, po drugistrani pa jih seznanja z zgradbo slovarja. Udinkovita raba

slovarja namred ni samoumevna nitienostavna; moramo se je nauditi in pri tem ima

pomembno vlogo uditelj. Usvajanje naj bo postopno: najprej naj bo uditelj zgled, udenci naj

ga opazujejo, nato naj ga posnemajo, nazadnje naj ob nalogah samostojno rabijo spletiSde.

Da lahko slovar udinkovito in samostojno uporabljamo, moramo dobro poznati njegovo

zgradbo. Z njo se seznanjamo nadrtno in nakljuino. Za rabo Solskega slovarja nadrtno

spoznavanje pomeni, da udenci spoznavajo zgradbo slovarja ob navodilih za rabo slovarja ali

ob uvodu v slovar, z reSevanjem e-nalog o zgradbi slovarja, ki so na spletiSdu, ali z
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reievanjem delovnih listov, kijih pripravi uditelj. Nakljudno spoznavanje zgradbe slovarja pa

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

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

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

- vedeli, kaj je slovar;

- vedeli, iemu ga uporabljarno;

- vedeli, kdaj ga uporabljamo;

- poznali zgradbo slovarskega sestavka;

- poznali pomen simbolov in razliine tipografije;

- znali iskati po slovarju.

Osnovno znanje, ki ga bodo pridobili z nadrtnim 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 najpomembnejia uporabna vloga slovarja, tj. raba

slovarja za to, da z njim reSimo konkretno jezikovno teiavo.

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

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

te besede razloiijo s pomodjo slovarja. Nadrtno spoznavanje slovarja in njegova namerna

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

kadarkoli in privseh predmetih, 5e posebej zato, ker je v slovarju besediSde 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. udenci razberejo pomen neznane

besede iz sobesedila, pomen besede razloii tisti, kijo pozna, pomen besede razloii uditelj .

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

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

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

podpomenkah, o iskanju ienskega para molkemu paru in obratno ...
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Udenci lahko uporabljajo slovar tudi pri razvijanju pravopisne zmoZnosti, predvsem tako, da

v njem preverijo zapis besed. V zvezi z besedami nagajivkami, tj. beseda mi, za katere je

znano, da udencem povzrodajo teiave prizapisu (npr. besede s sklopom lj, nj, besede s

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

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

razvijanju pravoreEne zmoinosti. Naloge, pri katerih udenec po sliSanih dveh razlidicah

izgovora izbere knjiZno, bodo koristile predvsem tistim, kiv svojem naredju izgovarjajo

dolodeno besedo drugade kot v knjiinem jeziku, in tistim, za katere je slovenidina bodisituji

jezik bodisijezik okolja. Kadar uditelj opazi, da uienci dolodeno besedo izgovarjajo drugade,

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

preverijo izgovor v slovarju.

Ne nazadnje se slovar lahko uporablja tudiza razvijanje slovniine zmoZnosti. Pritem si lahko

udenci pomagajo s podatkiv slovarskem sestavku npr. o Stevnosti samostalnikov, o oblikah

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

spletiidu ved nalog. Uporabno je tudi to, da se pri pregibnih besedah izpiSejo vse oblike, pri

tistih, pri katerih so pri sklanjanju alispreganju posebnosti, pa je na te posebej opozorjeno.

Poleg omenjenih nalog spletiSde zajema tudi naloge, ki so primerne za udence prvega VlO.

Naloge, ki so na spletiSiu, so zaradi laijega preverjanja pravilnosti re5itev 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 pripraviSe naloge zahtevnejie ravni. Pomembna vrednost nalog je tudi moinost

takojSnje povratne informacije, ieprav ob otroku ni npr. uditelja, in delo v tempu, ki si ga

sproti doloda posa meznik.

Na5 VIZ si bo prizadeval, da bo uporablial spleti5Ee Frondek neprekinieno

skozi celotno 5olsko leto. UEenci in diiaki se bodo z niim nauiili, kje in kako

poiskati verodostojne jeziko(slolvne informacije tudi pozneie, po zakljuEku

5olania.
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VIZ Gimnazija Ptuj izjavlja, da bo od Solskega leta 2A2O|2O21. naprej vkljuEeval zgorai

navedene proine oblike uienja s pomoEjo spleti5ia FronEek v svoj pouk.

Predstavniklpredstavnica projekta na VIZ:

lme in priimek Marija Holc

Kraj in datum: Ptuj, 30. 9.2O2O

Podpis:

Ravnatelj/ravnate ljica VIZ:

lme in priimek Bo5tjan Seruga

Kraj in datum: Ptuj,30.9.2A20
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