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6. razred 

P. Avbar, D. Dolenc: Od glasov do knjižnih svetov 6, 

samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in 

književnost. Rokus-Klett



7. razred

P. Kodre: Od glasov do knjižnih svetov 7+, 
samostojni delovni zvezek za slovenščino –
jezik in književnost. Rokus-Klett



8. razred

P. Kodre: Od glasov do knjižnih svetov 8+, 

samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik 

in književnost. Rokus-Klett



9. razred

P. Kodre: Od glasov do knjižnih svetov 9, 
samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik 
in književnost. Rokus-Klett



Ostale potrebščine

 Črtan zvezek A4 format za književnost

 Črtan zvezek A4 format za jezikovni pouk

 10 črtanih listov





KRITERIJI OCENJEVANJA:

Za pisni preizkus znanja:

0 %−47 % nzd 1

48 %−59 % zd 2

60 %−74 % db 3

75 %−89 % pd 4

90 %−100 % odl 5



Pisna naloga:
Učenci v šolskem letu pišejo za oceno tri pisne 

preizkuse znanja.

Pisni preizkusi znanja se pišejo po smiselno 

zaključenih celotah.

Pisni preizkus znanja je sestavljen tako iz področja 

književnosti kot iz področja jezikovnega pouka.



Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja:

V vsakem ocenjevalnem obdobju je učenec ustno ocenjen enkrat ali dvakrat:

❖ govorni nastop (NUB),

❖ govorni nastop (UB),

❖ ustno preverjanje znanja iz književnosti in jezika.

Merila za ocenjevanje oziroma presojo ustnega preverjanja in ocenjevanja:

 ODLIČNO − Učenec tekoče pripoveduje v knjižni slovenščini brez pomoči ali ob 
manjši pomoči učitelja. Vsi odgovori so pravilni. 

 PRAV DOBRO − Učenec tekoče odgovarja na večino vprašanj, učitelj ga 
usmerja. 

 DOBRO − Učenec odgovarja v knjižni slovenščini ob delni pomoči učiteljevih 
vprašanj. Pravilno odgovori na polovico vprašanj.

 ZADOSTNO − Učenec odgovarja na učiteljeva vprašanja ob precejšnji pomoči, 
vendar odgovori vsaj na polovico vprašanj. Dopušča se raba pogovornega 
jezika.

 NEZADOSTNO − Učenec ne pokaže nikakršnega znanja niti ob veliki pomoči.



Ustno sporočanje (govorni nastop):

Učenci govorno nastopijo (deklamacija, dramatizacija, 

pripovedovanje …) vsaj enkrat v šolskem letu.

KRITERIJI ZA VREDNOTENJE GOVORNEGA NASTOPA (NUB)

VSEBINA

 upoštevanje temeljnih značilnosti besedilne vrste;

 ustreznost vsebine glede na izbrano temo (izbira ustreznih 

podatkov);

 zgradba besedila (uvod, jedro, povzetek);

 popestritev pripovedovanja s slikovnim gradivom  …



JEZIK IN SLOG

 zbornost (knjižni − neknjižni govor, pravorečnost);

 razumljivost besedila (dolžina povedi, stavčna intonacija, 

besedni naglas, tujke, izbor besed, mašila);

 dolžina govornega nastopa glede na dogovor.

NASTOP

 retorične prvine (animiranje poslušalcev);

 gestikulacija, mimika, očesni stik;

 hitrost in glasnost govora.

Ocena zajema 60 % minimalnih ciljev, 30 % temeljnih ciljev in

10 % višjih ciljev.

Pri zaključni oceni se upošteva tudi redno opravljanje domačih nalog, 

urejenost zvezkov, sodelovanje pri pouku in odnos do predmeta samega.



8. razred

 Igor Karlovšek: Pobeg/Preživetje

 Niko Grafenauer: Skrivnosti/Saša Vegri:
Naročje kamenčkov

 Lorenzutti: Avtobus ob treh/Gremo mi 
v tri krasne

 knjiga po lastni izbiri

9. razred

 Vinko Möderndorfer: Kot v filmu/Kit na 
plaži

 Sarah Crossan: Zavetje vode

 Pesmi štirih

 knjiga po lastni izbiri

6. razred

 Bina Štampe Žmavc: Nebeške kočije

 Bogdan Novak: Grajski strah/knjiga po 
izbiri iz zbirke Zvesti prijatelji

 David Walliams: Babica barabica

 knjiga po lastni izbiri

7. razred

 Desa Muck: Pod milim nebom/Blazno resno 
o šoli 

 Eduard Petiška: Stare grške bajke

 Tone Pavček: pesniška zbirka po lastni
izbiri

 knjiga po lastni izbiri

DOMAČE BRANJE



Učenec prebere v šolskem letu 4 knjige za domače branje. Učitelju jo 

predstavi na različne načine:

 pisni odgovori,

 poustvarjalno pisanje,

 poročilo o prebrani knjigi,

 razgovor o prebrani knjigi.



BRALNA ZNAČKA
Učenci preberejo knjige po lastni izbiri, priporočilni seznam je v šolski 

publikaciji.

❑ 6. razred najmanj 5 knjig

❑ 7. razred najmanj 5 knjig

❑ 8. razred najmanj 6 knjig

❑ 9. razred najmanj 6 knjig


