
KRITERIJI IN OPISNIKI ZA PISNO SPOROČANJE – projekti – NEM 

STANDARDI ZNANJA (po treh letih učenja):  

Učenec: 
Pisno sporočanje 
- tvori kratka, preprosta sporočila (npr. razglednice) 
- zna zapisati posamezne besede in besedne zveze 
- besede ali skupine besed zna povezati z zelo osnovnimi linearnimi povezovalci (in, potem) 
Besedišče in jezik 
- razume posamezne pogosto rabljene besede in najosnovnejše besedne zveze 
- uporablja le osnovni nabor besed in preprostih fraz 
- samo omejeno obvladuje nekaj slovničnih struktur in na pamet naučenih stavčnih vzorcev 

 

STANDARDI ZNANJA (po šestih letih učenja):  

Učenec: 
Pisno sporočanje 
- tvori kratka, preprosta obvestila in sporočila 
- pisati zna zelo preprosta osebna pisma 
Besedišče in jezik 
- uporablja preproste stavčne strukture z naučenimi frazami, skupinami nekaj besed in vzorci  
- pisati zna kratka in preprosta sporočila v obliki ustaljenih obrazcev za neposredne potrebe 
- uporablja kratke nize preprostih besednih zvez in stavkov, ki jih poveže v preprosto zaporedje s preprostimi povezovalci (in, ampak, ker) 
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 BESEDIŠČE JEZIK IZGLED VSEBINA 

3 Besedišče je v celoti  ustrezno 
glede na nalogo (bogata raba 
ustreznih besed/ raznoliko 
besedišče). 

Uporaba ustreznih in/ali 
raznolikih slovničnih 
struktur. Slovničnih in 
pravopisnih  napak je 
malo. 

 Zajete in ustvarjalno  
razvite so vse zahtevane 
iztočnice. 

2 Besedišče je preprosto in 
občasno neustrezno in/ali 
ponavljajoče. Nepravilnosti je 
malo. 

Slovnične strukture so 
občasno neustrezne in 
neraznolike. Slovnične in 
pravopisne napake so 
pogoste. 

Pregledno, 
barvno, čitljivo,  
vsebuje 
slike/skice/ 
risbe/izrezke. 

Zajetih je polovica 
iztočnic in/ali le-te so 
pomanjkljivo razvite. 

1 Besedišče je 
skromno/ponavljajoče in/ali 
neustrezno. Nepravilnosti je 
veliko,  zato je razumevanje 
sporočila občasno ovirano. 

Neustrezne slovnične 
strukture. Slovničnih in 
pravopisnih napak je 
veliko in občasno ovirajo 
razumljivost sporočila. 

Enobarvno, 
napisano s 
svinčnikom, brez 
slik/skic… 

Zajetih je manj kot 
polovica iztočnic in/ali le-
te so slabo razvite. 

0 Besedišča je premalo in je 
neustrezno ter ovira razumevanje.  

Slovničnih struktur ni, so 
neustrezne in ovirajo 
razumljivost sporočila.  

Ni izdelka 
oziroma je 
izdelek nečitljiv. 

Zajeta je le ena iztočnica, 
ostale le skromno 
omenjene. 


