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VEČKODNO UČBENIŠKO BESEDILO
Naloge za spoznavanje osnov besedila za dijake

79

Dragi/a dijak/inja, 

pred sabo imaš odlomek besedila iz učbenika biologije, ki obravnava pomen in 
lastnosti vode. Besedilo je večkodno, v njem se tvori pomen z interakcijo bese-
dnega in nebesednega (slikovnega). Najprej se bomo posvetili besednemu, nato 
slikovnemu. Namen naloge je, da s svojimi odgovori uzavestiš, s katerimi sredstvi 
se tvori pomen v večkodnem besedilu na vseh treh pomenskih ravninah in da 
spoznanja preneseš v lastno branje ter samostojno tvorbo takega besedila.

BESEDILNA POMENSKA RAVNINA

BESEDNO
V besednem bomo odkrivali način razvijanja pomena v stavkih glede na po-
membnost, ki jo informaciji pripiše avtor.

1. Zapiši obnovo večkodnega besedila v učbeniku biologije na strani 27.

2. Kot si že seznanjen/a, so informacije v stavku razvrščene po pomembnosti. Že 
znane ali z avtorjevega oz. sporočilnega vidika manj pomembne so postavljene 
na začetek stavka (prvi stavčni člen, v izhodišče ali temo), pomembnejše pa 
sledijo v nadaljevanju (v jedru ali remi so vsi preostali členi). Najpomembnejša 
informacija za sporočilo, ki se bo lahko nadaljevala in razširjala v stavkih, ki sle-
dijo, pa je postavljena prav na konec (zadnjega stavčnega člena).

V spodnjih stavkih iz zgornjega besedila ugotovi, kako se stavek začne (določi 
temo – izhodišče) in kako se konča (kaj je v remi – jedru) in to zapiši v razpre-
delnico:

Življenje se je začelo v vodi pred več kot 3 milijardami let in je še danes 
odvisno od njenih lastnosti. Voda je preprosta anorganska spojina, zgra-
jena le iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. / … / Pomembna je 
kot topilo in je medij, v katerem poteka večina biokemijskih reakcij celi-
ce. Lahko tudi sodeluje v številnih pomembnih reakcijah kot reaktant ali 
produkt. Voda uravnava temperaturo v celici in zunaj nje (je tempera-
turni regulator).
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TEMA REMA

3. Izpiši pomembno informacijo v 1. stavku. Katera besedna zveza je najpo-
membnejša, na katerem mestu v stavku je zapisana? 

4. Ugotovi, katera beseda se najpogosteje pojavlja kot tema. Zakaj? Ali je bila 
v 1. remi izpostavljena kot najpomembnejša? Utemelji.

5. S katerimi izrazi se v besedilu ponavlja samostalnik voda? Zapiši jih v razpre-
delnico.

VODA PONOVNA POJAVITEV

6. Kaj ugotavljaš glede rem v obravnavanih stavkih? Zakaj so jih avtorji v celoti 
ali njihove dele označili s krepkim tiskom?

7. Če je krepko označeni del reme postavljen prav na konec, v jedro reme, do-
jameš, da je njen pomen bolj poudarjen kot prej?
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8. Ali se ti zdi, da bi ti ugotavljanje teme in reme v stavkih lahko pomagalo pri 
razumevanju in pomnjenju ključnih besed/pomenov v besedilu? 

9. Poišči in izpiši vse reme v nadaljnjem izhodiščnem besedilu.

10. Primerjaj obnovo, ki si jo napisal/a na začetku naloge, z učbeniškim bese-
dilom. Koliko se reme v tvojem in učbeniškem besedilu prekrivajo? Zakaj se oz. 
zakaj se ne?

SLIKOVNO
Pri slikovnem bomo ugotavljali pomensko poudarjene udeležence glede na nji-
hovo razvrstitev v kompoziciji in druge poudarke.

11. V svoji obnovi preveri, ali si upošteval/a informacije, ki ti jih ponuja slikovno. 
Kaj ugotavljaš?

12. Verjetno si pri obnavljanju vsebine bil/a pozornejši/a samo na besedno. 
Oglej si sedaj nejezikovne znake – predstavljene udeležence v slikovnem delu 
besedila. Kako so razporejeni?

13. Kako so pomensko razporejeni v prostoru? 

14. Katere barve so pomensko izrazitejše?

15. Ali je kateri udeleženec uokvirjen?

16. Kako razumeš razporeditev predstavljenih udeležencev v slikovnem v  
odnosu do tematsko-rematske strukture v besednem?

17. Kako torej součinkujeta besedno in slikovno v tem učbeniškem besedilu?

IZRAZNA POMENSKA RAVNINA

BESEDNO
Ugotavljali bomo, s katerimi besednimi/jezikovnimi sredstvi je izražena vsebina.

1. Iz že znanega učbeniškega besedila izpiši vse procesne stavke in jih zapiši v 
razpredelnico.
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GLAGOL POMEN PROCES POGOSTNOST

2. Kaj razbereš iz razpredelnice? Kateri procesni stavki prevladujejo v bese-
dnem in kako vplivajo na pomen zapisanega?

SLIKOVNO
Ugotavljamo, s katero strukturo je izražena vsebina.

3. Kaj pa izražajo predstavljeni udeleženci v slikovnem? Kakšna je predstavit-
vena struktura?
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MEDOSEBNA POMENSKA RAVNINA

BESEDNO
Ugotavljamo, s katerimi besednimi/jezikovnimi (slovničnimi) sredstvi je izražen 
odnos med avtorjem in naslovnikom.

1. Kako se na medosebni pomenski ravnini tvori odnos med avtorjem in naslov-
nikom v besednem?

2. Kateri glagolski naklon je uporabljen?

3. Kakšno vlogo imajo ključne besede in razlaga besede absorpcija na desnem 
robu?

SLIKOVNO
Ugotavljamo, s katerimi slikovnimi sredstvi je izražen odnos med avtorjem in na-
slovnikom.

4. Ali v slikovnem predstavljeni udeleženci komunicirajo med sabo ali z naslov-
nikom?

5. Ali se ti zdi, da v slikovnem na medosebni pomenski ravnini prevladuje pri-
kaz ali poziv?

6. Kako v tem učbeniškem besedilu součinkujeta besedno in slikovno? Za ka-
tero razmerje gre?


