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Kako z učencem priseljencem pri redni uri 
slovenščine?
Manja Voglar, učiteljica slovenščine
OŠ Leskovec pri Krškem



UN za slovenščino (2011):

• Učencem glede na zmožnosti prilagajamo pouk slovenščine; 

• še posebej smo pozorni na specifične posameznike – zato 
upoštevamo

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v šole (2012) –

upoštevanje Načela zagotavljanja pogojev za doseganje standardov



• Načelo pravi, naj šola razvija oblike in metode, s katerimi učencu 
omogoča uspešno vključevanje;

• (zato da) vsakemu otroku zagotovimo ustrezne izobr. izkušnje in ga 
vodimo tako, da doživlja sprejetost, uspeh in zadovoljstvo;

• ob upoštevanju vsega naštetega pouk izvajam tako,

da učenec zmore (vsaj delno) slediti, ve, kaj se učimo in lahko opravi 
določene naloge, hkrati pa usvaja slovenski jezik



• Primeri prakse:

• Obravnava umetnostnega besedila (v 6. in 9. razredu)  - standard –
obnovi dogajanje

• Prebrisani kuhar – pomeni iznajdljiv, tak, ki najde izgovor, se reši kazni – Chichibio je Curradov kuhar. Currado
je gospod, imeniten meščan – bogat, živi v mestu, rad se zabava z lovom (lovi živali).

• Dopolni obnovo.

• Nekega dne Currado ulovi žerjava. Kuharju naroči, ___________________. Prijatelje povabi _____________________. 
Kuhar speče žerjava, a da eno žerjavovo nogo svojemu dekletu (Brunetti). Gospod takoj, ko vidi pečenega žerjava, vpraša kuharja, 
______________________.

• Kuhar odgovori, da imajo žerjavi le eno nogo in da mu lahko ___________________.

• Gospod je jezen, a se noče kregati, ker ima goste.

• Naslednje jutro gresta ___________________, kjer so žerjavi. Ker spijo, se vidi __________________________. 
Currado gre s konjem proti njim, kriči, žerjavi se ustrašijo, ____________________. 

• Kuharja je strah. Potem reče gospodu, da bi moral zvečer prestrašiti žerjava in bi iztegnil še ________________. Gospodu je odgovor všeč, 
začne se _____________ in ni več jezen.



• 6. razred – standard sprejema in razume dogajanje – spoznava 
realistično prozo (tema vrstništvo, odraščanje)

• Učenci rešujejo različne naloge.

• Primer za uč. priseljenca:

• Gumbe je posojal, avtor (pisatelj): Fran Milčinski
Otroci po pouku ne grejo domov. 
Likar je slab učenec. V žepu ima nož. Tončku odreže gumb s suknje.
Tonček je nov učenec. Strah ga je. 
Likar nariše na tla črto, malo naprej kvadrat s štirimi polji. Vpraša, kdo se gre z njim igrat igro »metati v ris«. 
»Jaz,« reče Kocmur in tudi on vzame gumb Tončku.
Kocmur in Likar se igrata. Kdor bolje vrže gumb v sredino kvadrata, pobere vse gumbe. 
Kocmur slabo meče. Izgubi gumb. Odtrga ga Tončku s suknje. Vsi se smejijo. Gumb večkrat izgubi, spet ga 
odtrga Tončku. 
Tonček ostane brez gumbov. /…/

Odgovori na vprašanja: Ali grejo učenci po pouku domov? Kakšen učenec je Likar? Kaj ima v žepu? 
Kaj nariše Likar na cesto? Kaj se igrata Likar in Kocmur? Kje dobita gumbe?



Kaj uporabljam?

• učne liste (pripravim sama – hkrati so tudi izročki oz. povzetki snovi, ki 
jo mora usvojiti); dramatizacijo, veliko slikovnega gradiva

• IK-tablo:

• primer obravnave glagola – standard – razume in uporablja temeljne 
jezikoslovne izraze – glagol, časovna oblika

• samostalnik – spol, število

• pravilno piše večbesedna lastna imena bitij, zemljepisna lastna imena, 
stvarna lastna imena 

• pesem Šola v nedeljo – doživljanje – rima, okrasni pridevek



Hvala za vašo pozornost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020.


