
STANDARDI, KRITERIJI IN OPISNIKI ZA PISNO SPOROČANJE – projekti - TJA 

STANDARDI ZNANJA (2. VIO):  

Učenec: 
- piše nize enostavčnih in večstavčnih povedi, 
- piše kratka in preprosta besedila o njemu znanih temah s konkretno vsebino, 
- uporablja preprosto in pogosto rabljeno besedišče, preproste slovnične strukture in najosnovnejša vezniška sredstva 
- ustrezno zapisuje črke angleške abecede, besede so večkrat zapisane fonetično ali z drugimi pomanjkljivostmi, 
- uporablja osnovne standardne oblike preprostih besedil brez večjih pomanjkljivosti. 

 
STANDARDI ZNANJA (3. VIO): 

Učenec: 
- piše večstavčne povedi in besedila o temah, ki so ustrezne tej starostni stopnji, večinoma s konkretno in redko delno abstraktno vsebino, 
- uporablja širši nabor besedišča, raznovrstne in bolj zapletene slovnične strukture in več raznovrstnih vezniških sredstev in s preprostimi kohezivnimi 
sredstvi stavke povezuje v linearno besedilo; teme so večinoma ustrezno razvite, 
- uporablja besedišče s širših, njemu znanih tematskih področij, več raznovrstnih, tudi bolj zapletenih slovničnih struktur in osnovna vezniška sredstva 
- večinoma ustrezno zapisuje neznane besede (v zapisu so pomanjkljivosti), ustrezno uporablja ločila in brez večjih pomanjkljivosti osnovne standardne 
oblike znanih vrst besedil. 

 

 BESEDIŠČE JEZIK IZGLED VSEBINA 

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

Uporaba ustreznih in 
raznolikih slovničnih 
struktur. Slovničnih in 
pravopisnih  napak 
skorajda ni. 

 Zajete in ustvarjalno  
razvite so vse zahtevane 
iztočnice. 

2 Besedišče je ustrezno in 
občasno bogato ter raznoliko. 
Nepravilnosti je malo. 

Slovnične strukture so 
ustrezne in občasno 
raznolike. Slovničnih in 
pravopisnih napak je 
malo. 

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

Manjka ena iztočnica ali 
so iztočnice pomanjkljivo 
razvite. 
 



 

število  točk 11.................10 9 8.................7 6.......................5 4.....................0 

ocena odl (5) pdb (4) db (3) zd (2) nzd (1) 

*Projekt se opravlja na vnaprej določen datum, kasnejšega opravljanja in popravljanja ocene ni. 

 

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

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

Enobarvno, 
napisano s 
svinčnikom, brez 
slik/skic… 

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

0 Besedišča je premalo in je 
neustrezno, zato je razumevanje 
ovirano.  
 

Neustrezne slovnične 
strukture. Slovničnih in 
pravopisnih napak je 
veliko in ovirajo 
razumljivost sporočila. 
Besedni red je večkrat 
neustrezen. ALI 
Slovničnih struktur ni.  

Ni izdelka 
oziroma je 
izdelek nečitljiv. 

Zajetih je manj kot 
polovica iztočnic in/ali le-
te so slabo razvite oz. le 
omenjene.  ALI 
Ni dovolj besedila za 
vrednotenje. 


