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MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA PRI SLOVENŠČINI  

V 4. RAZREDU  

OCENJEVANJE PISNIH IZDELKOV  

 ocenjevanje pisnih izdelkov je načrtovano 3x letno  

 učenci so o pisnih preverjanjih in ocenjevanjih pravočasno obveščeni (najmanj 7 dni 

prej) 

 pri ocenjevanju so vnaprej določene vsebine, ki jih test zajema  

 predhodno preverimo znanje s testom preverjanja, ki vsebuje povratno informacijo 

učitelja 

Ocenjevalni kriterij pisnih izdelkov  

Ocena  Odl (5)  Pdb (4) Db (3)  Zd (2)  Nzd (1)  

%  100 - 91 90 – 80  79 – 60  59 – 50  49 – 0  

 
Ocenjevalni kriteriji ustnega ocenjevanja znanja 
 

Odl (5)  

Učenec obvlada vsa zahtevana znanja in reši tudi zahtevnejše naloge. 
Podatke smiselno vrednoti, jih utemeljuje in interpretira. Snov sintetizira in analizira. 
Povezuje znanja različnih področij, jih prenese na nove primere in poveže teorijo s prakso. Na 
vprašanja odgovarja brez pomoči učitelja.  

Pdb (4)  

Učenec je osvojil zahtevana znanja. Podatke smiselno vrednoti in 
interpretira. Snov sintetizira in analizira ter jo logično ovrednoti. Brez pomoči učitelja 
reši naloge na nivoju uporabe znanja. Na večino vprašanj odgovarja brez pomoči učitelja. 

Db (3)  

Učenec je dosegel predpisane temeljne standarde znanja in svoje znanje zna uporabiti pri 
reševanju nalog. Primere navaja iz učbenika ali razlage.  Odgovore oblikuje pravilno, razloži 
temeljne pojme in definicije. Na vsa vprašanja iz minimalnih standardov odgovori samostojno, na 
temeljna s pomočjo učitelja. 

Zd (2)  

Učenec je dosegel minimalne standarde znanja. Snov obnavlja, je ne razume dobro, njegovo 
znanje je reproduktivno. Odgovarja z učiteljevo pomočjo. 

Nzd (1)  

Učenec je dosegel minimalne standarde znanja. Snov obnavlja, je ne razume dobro, njegovo 
znanje je reproduktivno. Odgovarja z učiteljevo pomočjo. 
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MERILA ZA OCENJEVANJE PISNEGA IZDELKA (Opis)  

 

 (odl) 5 (pdb) 4 (db) 3 (zd) 2 

Vsebina, 
oblika 

Vsebina je 
natančna. 
Uporabljeno je 
ustrezno 
besedišče, ki je 
bogato in slikovito. 
Pozna vse 
pomembne pojme, 
ki so potrebni za 
jasen pisni izdelek.  
Uvod nakaže temo, 
ki je obdelana v 
glavnem delu. 
Zaključek zaokroži 
pisni izdelek. Misli 
si sledijo v 
smiselnem 
zaporedju. 

Vsebina je natančna. 
Besedišče je 
ustrezno, s 
posameznimi 
slikovitimi izrazi. 
Pozna pojme, ki so 
potrebni za jasno 
predstavitev. Uvod 
nakaže temo, ki je 
obdelana v glavnem 
delu. Zaključek 
zaokroži pisni izdelek. 
Skoraj vse misli si 
sledijo v smiselnem 
zaporedju. 

Vsebina je manj 
natančna. Besedišče 
je v glavnem 
ustrezno. Manjkajo 
nekateri znani pojmi, 
premalo je podatkov. 
Uvod napove temo, ki 
je predstavljena v 
glavnem delu. 
Zaključek ni jasno 
določen. Občasno 
izgubi nit 
zaporednosti. 

Vsebina je nenatančna. 
Besedišče je revno, 
neustrezno. Kaže 
omejeno razumevanje 
obravnavane vsebine. 
Zbrano je premalo 
dejstev, podatkov, 
pojasnil. Uvod, jedro in 
zaključek niso natančno 
določeni. Ni ustreznih 
zaključkov in smiselnega 
zaporedja. 

Raba 
pravopisa 

Besede so zapisane 
pravopisno 
pravilno, prav tako 
velike začetnice, 
ločila in predlogi.  
Besedni red v 
povedih je smiseln. 

Glasovi v besedah so 
v glavnem pravilno 
zapisani. Pravilna je 
raba velikih in malih 
začetnic ter 
predlogov. Nekaj je 
manjkajočih ločil. 
Besedni red v 
povedih je smiseln. 

Nekateri glasovi v  
besedah so napačno 
zapisani. Mala in 
velika začetnica sta  
večkrat uporabljeni 
narobe, prav tako 
tudi predlogi. 
Manjkajo ločila ali so 
odveč. Nekateri deli 
povedi so nerodno 
oblikovani. 

Nekateri glasovi v  
besedah  so napačno 
zapisani, manjkajo ali so 
odveč. Mala in velika 
začetnica sta  pogosto 
uporabljeni narobe, 
prav tako tudi predlogi. 
Manjkajo ločila ali so 
odveč. Nekatere povedi/ 
deli povedi so nerodno 
oblikovane. 

 

Nezadostno oceno učenec pridobi kadar ne doseže  minimalnih 

zahtev izbrane naloge! 
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USTNO OCENJEVANJE ZNANJA  

 ustno ocenjevanje znanja je nenapovedano 3x/leto  

 ustne ocene so pridobljene z : deklamacija pesmi, govorni nastop, glasno branje z 

razumevanjem 

 naloge so sestavljene na podlagi ciljev in standardov učnega načrta  

 

MERILA ZA OBLIKOVANJE USTNIH OCEN  

 

1. ocena (Deklamacija pesmice)  

DEKLAMACIJA 5 4 3 2 1 

 Zna besedilo 
na pamet. 
Z glasom 
ponazori vsa 
ločila. 
Upošteva 
tempo pesmi 
Upošteva 
zvočnost 
pesmi. 
Deklamira 
sproščeno in 
s 
telesno 
govorico. 
Govor je 
razločen in 
dovolj glasen 

Zna besedilo 
na pamet 
Z glasom ne 
ponazori 
vseh ločil. 
Pri 
deklamiranju 
ne 
upošteva 
dovolj 
zvočnosti 
ali tempa 
pesmi. 

Zna besedilo 
na pamet. 
Med 
deklamiranjem 
se 
nekajkrat 
ustavi. 
Z glasom ne 
ponazori 
ločil. 
 

Zna besedilo 
na pamet. 
Med 
deklamiranjem 
se 
velikokrat 
ustavlja, se mu 
zatika. 
Z glasom ne 
ponazori 
ločil. 

Besedila ne 
zna .  

 

Nezadostno oceno učenec pridobi kadar ne doseže  minimalnih zahtev izbrane naloge! 
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2. Ocena ( glasno branje z razumevanjjem)  
 

 Odl (5) Pdb (4) Db (3) Zd (2) 

Branje in 
naglaševanje  

Bere tekoče in z 
ustreznimi 
poudarki.  

Bere tekoče, brez 
ustreznih 
poudarkov.  

Bere zatikajoče 
brez ustreznih 
poudarkov.  

Bere zelo 
zatikajoče, brez 
poudarkov.  

Izgovorjava  Izgovorjava je 
razločna. Daljše 
besede prebere 
brez zatikanja.  

Izgovorjava je 
razločna. Daljše 
besede bere 
nekoliko 
zatikajoče. 

Izgovorjava je 
manj razločna. 
Daljše besede 
prebere s 
pomočjo 
črkovanja ali 
vlečenja glasov.  

Izgovorjava je 
pogosto 
nerazločna. 
Daljših besed ne 
prebere pravilno.  

Razumevanje  Bere z 
razumevanjem.  

Bere z 
razumevanjem.  

Bere z delnim 
razumevanjem.  

Bere z 
minimalnim 
razumevanjem.  

Interpretacija  Z načinom branja 
motivira 
poslušalca.  

Z načinom branja 
delno motivira 
poslušalca.  

Z načinom branja 
ne motivira 
poslušalca.  

Z načinom branja 
odvrača 
poslušalca.  

 

Nezadostno oceno učenec pridobi kadar ne doseže  minimalnih zahtev izbrane naloge! 

3. ocena ( govorni nastop)  

 Odl(5) Pdb(4) Db(3) Zd(2) 

Ustreznost dani 
temi 
 
 

Vsebina ustreza 
naslovu 
ter je zanimiva in 
privlačna.  

Vsebina ustreza 
naslovu 
in je zanimiva 

Vsebina ustreza 
naslovu. 
 

Vsebina ustreza 
naslovu 

Notranja in 
zunanja 
zgradba 
besedila 
 

Zajema vse 
bistvene 
podatke, ki so 
potrebni za 
dobro pripoved 
in se ne 
ustavlja pri 
podrobnostih. 
S premori 
nakazuje 
odstavke. 
 

Zajema vse 
podatke, ki so 
potrebni za 
dobro 
pripoved, se na 
ustavlja 
pri podrobnostih. 
S 
premori nakazuje 
odstavke. 
 

Zajema podatke, 
ki so 
pomembni za 
pripoved. 
Pogosto se 
ustavlja pri 
podrobnostih. 
Povezano 
pripovedovanje 
brez 
premorov, ki 
nakazujejo 
odstavke. 

Pri 
pripovedovanju 
ima 
veliko težav z 
razvrščanjem 
dogodkov. 
Nepovezano 
pripovedovanje z 
dolgimi 
premori, ki pa ne 
nakazujejo 
odstavkov. 
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Besedilno 
slovnična 
pravilnost 

Jezik je bogat, in 
jezikovno 
pravilen brez 
nepotrebnega 
ponavljanja 

Jezik je jezikovno 
pravilen 
brez 
nepotrebnega 
ponavljanja. 

Jezik je jezikovno 
pravilen 
z občasnim 
ponavljanjem. 

Jezik je jezikovno 
pomanjkljiv z 
veliko 
nepotrebnega 
ponavljanja 

Izpeljava 
nastopa 
 
 

Spretno 
uporablja 
nebesedno 
govorico, je 
prepričljiv, 
sproščen. 
Govor je tekoč, 
dovolj 
glasen, razločen 
in 
naraven. 
 

Uporablja 
nebesedno 
govorico; je 
sproščen in 
prepričljiv.  
Govor je 
naraven, razločen 
in   razumljiv. 
 

Je le redko 
prepričljiv. 
Redko uporablja 
nebesedno 
govorico. 
Govor ni vselej 
razločen, 
tekoč in naraven. 
Pogosto 
je nerazumljiv 

Nebesedne 
govorice ni, je 
neprepričljiv in 
nesproščen. Tih, 
nerazločen in 
negotov govor.  

Nezadostno oceno učenec pridobi kadar ne doseže  minimalnih zahtev izbrane naloge! 

1.  STANDARDI ZNANJ - minimalni standardi znanja so označeni s poudarjenim tiskom 

A. JEZIK  

 Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zavest o jeziku, narodu in državi. Pokaže jo 

tako, da: 

 poimenuje svoj prvi/materni jezik in njegov položaj v Republiki Sloveniji. 

 Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost pogovarjanja. Pokaže jo tako, da: 

 sodeluje v tistih vrstah pogovorov, ki so navedene v učnem načrtu, ter v vlogi pobudnega in odzivnega 

sogovorca tvori ustrezne, učinkovite, smiselne in razumljive replike,  

 razčlenjuje pogovore (predvsem tvarno, okoliščinsko, naklonsko in pomensko), 

 vrednoti pogovore in utemelji svoje mnenje. 

 Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost dopisovanja. Pokaže jo tako, da: 

 določi okoliščine nastanka prebranega besedila (na primer sporočevalca, naslovnika, družbeno 

razmerje sporočevalca do naslovnika), 

 določi sporočevalčev namen in s tem vrsto dopisa glede na sporočevalčev namen, 

 določi temo, podteme, ključne besede in poglavitne podatke, 

 vrednoti dopis in utemelji svoje mnenje,  

 v vlogi pobudnega in odzivnega dopisovalca piše ustrezne, razumljive in smiselne dopise, določene s 

tem učnim načrtom, 

 vrednoti dopise in utemelji svoje mnenje. 
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 Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih 

neumetnostnih besedil. Pokaže jo tako, da: 

 tekoče in primerno hitro tiho in glasno bere in razume svoji starosti ustrezna besedila, predvidena v 

tem učnem načrtu, 

 posluša in razume svoji starosti ustrezna besedila, predvidena v tem učnem načrtu, 

 določi okoliščine nastanka besedila, 

 določi sporočevalčev namen, 

 določi temo besedila, podteme/ključne besede in poglavitne podatke, 

 obnovi besedilo,  

 vrednoti besedilo in utemelji svoje mnenje.  

 

 Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih 

besedil. Pokaže jo tako, da: 

 tvori (govori ali piše) besedilne vrste, predpisane s tem učnim načrtom; pri tem tvori smiselna, 

razumljiva, ustrezna in pravilna besedila. 

 

 Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost selektivnega branja. Pokaže jo tako, da: 

 poimenuje dano vrsto seznama in pove, katere podatke vsebuje, 

 poimenuje tvorca in naslovnika seznama, 

 predstavi bralčev/prejemnikov namen, 

 poišče dani podatek, 

 uporabi podatke s seznama (jih primerja, razvršča, uporabi za sklepanje o čem ipd.). 

 

 Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost izpolnjevanja obrazcev. Pokaže jo tako, 

da:  

 poimenuje dano vrsto obrazca in predstavi njegovo uporabo v vsakdanjem življenju,  

 pravilno izpolni obrazec. 

 

 Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost 

nebesednega sporazumevanja.  
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 Poimenovalno zmožnost pokaže tako, da: 

 poimenuje bitja, predmete, dejanja, lastnosti ipd. s knjižnimi izrazi in se izogiba ponovitvam,  

 razloži besede/besedne zveze iz prebranega/poslušanega besedila,  

 dopolni in tvori preproste definicije danih besed/pojmov, 

 prepozna tovrstne poimenovalne napake in jih odpravi. 

 

 Skladenjsko zmožnost pokaže tako, da: 

 tvori skladenjsko pravilna enogovorna in dvogovorna besedila (upošteva pomensko in oblikovno 

razmerje), 

 razloži pomen dane povedi/zveze povedi iz prebranega/poslušanega besedila, 

 tvori povedi iz niza besed v imenovalni/slovarski obliki, 

 v zvezah dveh povedi prepozna časovno,  

 v zvezah povedi odpravi ponovitve,  

 v besedilih prepozna skladenjske napake in jih odpravi.  

 Pravorečno zmožnost pokaže tako, da: 

 med govornim nastopanjem in med pogovarjanjem z učiteljem govori knjižno, 

 v svoji in tuji izreki prepozna neknjižne prvine in jih zamenja s knjižnimi.  

 

 Pravopisno zmožnost pokaže tako, da: 

 v besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne sklope, 

 piše predlog ločeno od besede, 

 izbere pravilno različico predlogov z/s in k/h, 

 piše nikalnico ne ločeno od glagola, 

 piše začetek povedi z veliko začetnico, 

 pravilno piše imena dni in mesecev, 

 pravilno piše imena praznikov, 

 pravilno piše imena jezikov, 

 uporablja pravilna končna ločila v eno- in večstavčnih povedih, 

 členi besedilo na odstavke, 
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 piše čitljivo, 

 zna uporabljati pravopisne priročnike v knjižni in elektronski obliki, pri oblikovanju besedil z 

računalnikom pa tudi urejevalnike besedil, 

 prepozna pravopisne napake ter jih odpravi. 

 

 Slogovno zmožnost pokaže tako, da: 

 izreka isto govorno dejanje na razne načine in določijo za vsak izrek ustrezne okoliščine, 

 vrednoti vljudnost danih izrekov in jih po potrebi zamenja z vljudnejšimi, 

 uporabi okoliščinam ustrezen izrek oziroma ustrezno besedo, 

 prepozna slogovne napake, jih odpravi in popravke utemelji.  

 

 Zmožnost nebesednega sporazumevanja pokaže tako, da: 

 prepozna pomen nebesednih sporočil, 

 tvori smiselna in nazorna nebesedna sporočila, 

 med pogovarjanjem in govornim nastopanjem ustrezno uporablja nebesedne spremljevalce govorjenja, 

 med dopisovanjem in pisanjem uporablja nebesedne spremljevalce pisanja, 

 vrednoti rabo nebesednih spremljevalcev govorjenja in pisanja in pojasni svoje mnenje. 

 Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito metajezikovno zmožnost. Pokaže jo tako, da: 

 določi število povedi v besedilu in pojasni svoj odgovor s strokovnimi argumenti, 

 v besedilu prepozna pripovedne, vprašalne in vzklične povedi ter utemelji svoje rešitve s strokovnimi 

argumenti, 

 v besedilu prepozna trdilne in nikalne povedi ter utemelji svoje rešitve s strokovnimi argumenti, 

 razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze, navedene v tem učnem načrtu, 

 v besedilu prepozna poimenovalne, skladenjske, pravorečne in pravopisne napake ter jih odpravi; svoje 

popravke utemelji. 

B. KNJIŽEVNOST 

 Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito recepcijsko zmožnost sprejemanja književnih 

besedil ter tvorjenja besedil o književnih besedilih in ob književnih besedilih (»strokovno« in 

(po)ustvarjalno pisanje, govorjenje/govorni nastop). Svoje trditve oz. ugotovitve o književnih besedilih 

skladno s cilji v tem učnem načrtu ponazori, utemelji in vrednoti. Razvito zmožnost pokaže tako, da: 
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 odgovori na vprašanja o bistvenih poglavitnih podatkih v prebranem besedilu: o čem govori književno 

besedilo, kje in kdaj se je kaj dogajalo, katere so glavne književne osebe, zakaj se je kaj zgodilo in 

katere posledice je imelo ravnanje književnih oseb, 

 loči ljudsko književno besedilo od umetnega, tako da navede avtorja, 

 prepozna pesem/prozo/dramatiko, kar pokaže tako, da navede nekaj značilnosti, po katerih jo je 

prepoznal, ter navede primer. 

 

 Svojo zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe pokaže tako, da: 

 upovedi čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb, 

 poišče nekaj motivov za ravnanje književnih oseb, 

 tvori manjkajoči del zgodbe, ki pojasni motive za ravnanje književne osebe. 

 

 Realni in domišljijski dogajalni prostor in čas ločuje in si ustvari njuno domišljijsko predstavo, kar 

pokaže tako, da: 

 upovedi svojo predstavo dogajalnega prostora/časa, 

 upovedi dogajalni čas v preteklosti (nekoč), 

 upovedi svojo predstavo realističnega dogajalnega prostora/časa (danes).  

 

 Književnemu dogajanju sledi in ga razume, kar pokaže tako, da: 

 odgovarja na vprašanja o poteku dogajanja, 

 obnovi dogajanje (povzame dogodke) v književnem besedilu,  

 našteje nekaj književnih besedil na obravnavano temo. 

 Avtorja književnega besedila loči od pripovedovalca, kar pokaže tako, da: 

 pove, kdo je književno besedilo napisal in kdo ga pripoveduje.  

 

 Pesem zazna in doživi, kar pokaže tako, da:  

 s posebej oblikovanim govorom ponazarja razpoloženje besedila, 

 doživeto recitira pesemsko besedilo, 

 dopolnjuje verze, ki se rimajo, 

 tvori asociacije ob besedi, sopomenke, nenavadne besedne zveze, pomanjševalnice, tvori preproste 

primere. 
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 Recepcijsko zmožnost oziroma razumevanje konkretnega besedila pokaže tako, da: 

 po pripravi interpretativno bere realistične/fantastične/nesmiselne zgodbe, 

 ob izbranih primerih izpostavi značilnosti obravnavanih pripovednih vrst. 

 

 Pravljico prepozna in doživi, kar dokaže tako, da ob upoštevanju znanih/obravnavanih značilnosti: 

 pripoveduje/piše pravljico, nadaljevanje pravljice ali predzgodbo, narobe pravljico, kombinacijo dveh 

pravljic, živalsko pravljico, pravljico z značilnostmi slovenske ljudske pravljice.  

 

 Fantastično pripoved prepozna in doživi, kar dokaže tako, da: 

– pripoveduje, piše domišljijska besedila. 

 

 Realistično pripoved prepozna in doživi, kar dokaže tako, da:  

 Dramsko besedilo bere, gleda, posluša in doživi, kar pokaže tako, da:  

 sodeluje v igri vlog, 

 s slušnimi/vidnimi prvinami govora izraža razpoloženje osebe/dogajanje, 

 po gledanju (videoposnetka) gledališke/lutkovne predstave našteje glavne osebe ter odgovarja na 

vprašanja, kaj se je zgodilo in zakaj se je kaj zgodilo, 

 po poslušanju radijske igre našteje in označi književne osebe in pove, kakšen je dogajalni prostor in kaj 

se je zgodilo ter zakaj se je zgodilo.  

 

 Učenec kot pomoč pri razvijanju recepcijske/bralne zmožnosti usvoji tudi določeno literarnovedno 

znanje. Pokaže ga tako, da pozna, razume in uporablja literarnovedne izraze, navedene v tem učnem 

načrtu, ter pozna književna besedila obravnavanih obveznih avtorjev.  


