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Križ kraž
1

 in Čas za 
slovenščino 1 in 2

2

: predstavitev 
novega učbeniškega gradiva za 
otroke in mladostnike

S prvim septembrom je tudi uradno začel veljati nov učni načrt za 
dopolnilni pouk slovenščine v tujini. Izdalo ga je slovensko ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, dostopen je na spletni strani: www.
zrss.si/pdf/Ucni-nacrt-dopolnilni-pouk-slovenscine.pdf. Razdeljen je 
na 3 starostna obdobja (5−8 let, 9−11 let, 12−18 let) in na 3 ravni zna-
nja v skladu s poimenovanji ravni v Skupnem evropskem jezikovnem 
okviru (A1, A2, B1).

Sodelavci Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik so poskrbeli, 
da je izvajanje pouka po novem učnem načrtu čim bolj uspešno, učin-
kovito in učencem zanimivo.

Na seminarju za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, 
ki sta ga tudi letos organizirala omenjeno ministrstvo in Zavod za šol-
stvo in šport, nam je ena od avtoric, Mihaela Knez, predstavila težko 
pričakovano gradivo za predšolske oz. neopismenjene otroke Križ kraž 
ter učbeniško gradivo za najstnike z naslovom čas za slovenščino 1 in 
2. Gradivo je dostopno na spletni strani Centra za slovenščino: http://
centerslo.si/za-otroke/gradiva/.

1  KRIŽ kraž. Priročnik za učitelje / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednika Matej Klemen, 
Mihaela Knez ; ilustratorka Marta Bartolj]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Kubelj). - 113 str. : ilustr. ; 30 cm, ISBN 978-961-
237-793-9.

2 ČAS za slovenščino 1. Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in 
tujega jezika za najstnike / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednice Damjana Kern ... [et al.] 
; ilustrator Miha Čebulj]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 
2015 ([Ljubljana] : Kubelj). - 122 str. : ilustr. ; 30 cm, ISBN 978-961-237-773-1, in ČAS za 
slovenščino 2. Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika 
za najstnike / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednice Tjaša Alič, Damjana Kern, Mihaela Knez 
; ilustrator Miha Čebulj]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 
2015 ([Ljubljana] : Kubelj). - 202 str. : ilustr. ; 30 cm. ISBN 978-961-237-776-2.
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Križ kraž, učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tu-
jega jezika za neopismenjene otroke, so ustvarili avtorji z večletnimi 
izkušnjami poučevanja: Mihaela Knez, Matej Klemen, Tjaša Alič in Da-
mjana Kern. Razdeljen je na 12 enot: Jaz in moja družina, Številke, Bar-
ve, Šolske potrebščine, Oblike, Igrače, Kaj delam?, Sadje in zelenjava, 
Hrana in pijača, Oblačila, Hiša in Živali. Pred vsako enoto je pregledni 
karton oz. ilustrirana naslovnica z ustreznim besediščem, sledijo slo-
varska stran in delovni listi. Uporaba gradiva je temeljito predstavlje-
na v priročniku za učitelje. Dodana je tudi zgoščenka (CD) z zvočnimi 
posnetki. Žal le-teh ni na spletni strani. Učbenik najmlajšim učencem 
omogoča, da dejavno, igrivo in ustvarjalno ob poslušanju, igri vlog, 
petju, risanju, barvanju, izrezovanju, lepljenju itd. spoznavajo osnove 
slovenščine, obenem pa učitelju pušča dovolj prostora za prilagajanje, 
dopolnjevanje in širjenje vsebine.

Za učence od 7 do 11 leta je na voljo zelo uporabno gradivo z zgo-
ščenko Poigrajmo se slovensko, ki so ga ustvarile Tatjana Vučajnk, Bar-
bara Upale in Mateja Kelner, izdal pa ga je Zavor RS za šolstvo.

Naši učenci, ki se udeležujejo poletnih šol slovenščine v organizaciji 
Zavoda RS za šolstvo (od 8 do 14 let), Centra za slovenščino (mladinska 
šola od 13 do 18 let in poletna šola za odrasle) ali Univerze na Primor-
skem (Halo, tukaj slovenski Mediran – od 15 let naprej), navdušeno pri-
povedujejo in pišejo o doživetjih. Posebno pa jih očara Ljubljana, ki jo 
spoznavajo na poletni šoli v organizaciji Centra za slovenščino kot dru-
gi in tuji jezik. Učenci od 12 leta naprej so že opremljeni z določenim 
metajezikovnim znanjem, tako da poučevanje in učenje jezika lahko 
potekata bolj sistematično. Poletne šole slovenščine jim omogočijo, da 
se za 14 dni »potopijo« v slovenščino in občutno napredujejo v znanju 
slovenščine, poznavanju slovenske kulture, tradicije ... 

Ob bogatih izkušnjah, ki so jih že omenjeni avtorji pridobili ob delu 
z mladimi, je nastalo odlično učbeniško gradivo za učence, stare od 12 
do 18 let (dva učbenika, dva delovna zvezka in dve zgoščenki z zvočni-
mi zapisi). čas za slovenščino 1 sestavlja pet enot: Učim se slovenščino, 
Moja šola, Moj dan, Moj prosti čas in Gremo na ekskurzijo. čas za slo-
venščino 2 prav tako sestavlja pet enot: Jaz in moja družina, Dober tek!, 
Moje mesto, Moj dom ter Telo in zdravje. Sistematična in slikovita uč-
benika imata v dodatku slovnične preglednice, zapise govorjenih bese-
dil in predstavitev jezikovnih zmožnosti. Učence spodbujata k razli čnim 
dejavnostim (poslušanje, pripovedovanje, igra vlog, branje, pisanje ...). 
Dodana sta zelo vabljiva delovna zvezka, ki učencem omogočata  zani-
mivo in tudi ustvarjalno ponavljanje, utrjevanje gradiva. Tako kot Križ 
Kraž tudi gradivo čas za slovenščino učitelju omogoča aktualizacijo, do-
dajanje in širjenje vsebin.

Ob zaključku leta, ki je bilo posvečeno akademiku prof. dr. Jožetu 
Toporišiču, izjemnemu poznavalcu in raziskovalcu slovenskega jezika, 
naj zaključim z njegovo mislijo: »Slovenščino je potrebno spoštovati tako, 
kot svoj jezik spoštujejo pripadniki velikih narodov«.

čas je za slovenščino.


