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SLOVENŠČINA – KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V 1. IN 2. RAZREDU 
 

JEZIK 

PODROČJE KRITERIJI: 

POJMOVANJE JEZIKA - poimenovanje maternega jezika  
- prepoznavanje maternega jezika (ločevanje od drugih)  

POLOŽAJ JEZIKA - predstavitev odnosa do slovenščine 

OKOLIŠČINE JEZIKA - poznavanje razlik med knjižnim in neknjižnim jezikom  
- opisovanje  razlogov (okoliščin)  za uporabo knjižnega/neknjižnega jezika  
- ustreznost izbire govornih položajev  (knjižni, narečni, pogovorni, sleng …)  

POGOVOR 
- neuradni osebni 
- uradni osebni 

 
- neuradni telefonski 

- uradni telefonski 

- vključevanje (sodelovanje) v pogovoru  

- odziv na sogovorca  

- okoliščine in ustrezen pozdrav  

- okoliščine in ustrezen odgovor (gospod/gospa) 

- vljudnost pri izražanju želje  

- uporaba vikanja in tikanja   

- ustrezen zaključek pogovora  

RAZČLENJEVANJE POGOVOROV - povzemanje uporabljenih temeljnih načel vljudnega pogovarjanja 
- določanje okoliščin pogovarjanja 

POSLUŠANJE BESEDIL 
 pripoved iz življenja vrstnikov/znanih osebnosti, 

 novica o aktualnem/zanimivem dogodku, 

 opisovalna besedila, povezana s temami spoznavanja 
okolja (npr. opis osebe, njenega delovnika/tedna, živali, 
predmeta, prostora, zgradbe, poti). 

- prepoznavanje sporočevalca (kdo je?)  
- prepoznavanje naslovnika (kdo je?)  
- določanje sporočevalčevega namena  
- določanje čustvenega razmerja sporočevalca do predmetnosti  

- povzemanje bistvenih podatkov  
- obnova poslušanega besedila  

GOVORNO NASTOPANJE 
- izvajanje 
 
Vrste besedil za govorno nastopanje: 

 pripovedovalno besedilo o tem, kar so 
doživeli/videli/slišali,  

 predstavitev svojih načrtov za dani dan/konec 
tedna/počitnice, 

 obnova knjige/risanke/filma,  

- samostojnost 

- ustreznost podatkov  

- govor  

- ideje 

- smiselnost (namen in tema sta prepoznavna)  
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 opis sebe/druge osebe, svojega delovnika/delovnika 
druge osebe, predmeta/igrače, živali, prostora, zgradbe, 
svoje poti v šolo/katere druge poti. 

- zaokroženost (vsebinsko celovito besedilo)  

 
- vrednotenje 
 

- vrednotenje zanimivosti  
- vrednotenje razumljivosti  
- vrednotenje živosti 
- predlaganje popravkov/izboljšav  
- vrednotenje neverbalne komunikacije 
- povzemanje temeljnih načel govornega nastopanja 
- izražanje občutij ob govornem nastopanju 
- načrtovanje izboljšav v lastnem  govornem nastopanju   

PREDOPISMENJEVALNE ZMOŽNOSTI 
(v 1. razredu) 

- vidno razločevanje  

- slušno razločevanje  

- slušno razčlenjevanje  

- orientacija na telesu  

- orientacija na papirju  

- orientacija v prostoru  

- smer pisanja/risanja  

- drža telesa, pisala  

- preslikovanje črk/besed  

- povezava med črkami in glasovi  

- povezava med glasovi in črkami  

 

KVALITETA BRANJA 
- tiskane črke 
- pisane črke 
Vrste besedil za branje: 

 neuradno zasebno povezovalno in pozivno besedilo (na primer pozdrav 
na razglednici, voščilo, čestitka, vabilo), 

 seznam (na primer urnik, kazalo), 

 novica o aktualnem/zanimivem dogodku, 

 pripovedovalno besedilo o življenju vrstnikov/znanih osebnosti, 

 opisovalno besedilo, povezano s temami spoznavanja okolja (na primer 
opis osebe in njenega delovnika, prostora, zgradbe, poti). 

- vezava   

- hitrost  

- odmori  
 

- knjižno branje črk e, o, l, v, r 

- intonacija  

- naglasi  

- nezložni predlogi  
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TEHNIKA BRANJA - glasnost  

- pravilnost  

PISANJE - tehnika - smer, velikost, oblika velikih/malih  tiskanih črk    

- estetskost  

- čitljivost  

PISANJE - vsebina - zapis krajših preprostih besedil  

PISANJE- JEZIKOVNA PRAVILNOST  

Vrste besedil za pisanje: 

 besedila o sebi, svojem okolju, o tem, kar so doživeli/videli/ slišali,  

 besedilo tiste vrste, ki so jo pred tem že prebrali:  
– neuradno zasebno povezovalno in pozivno besedilo (na primer pozdrav na 

razglednici, voščilo, čestitka, vabilo),  
opisovalno besedilo (na primer opis osebe in njenega delovnika, prostora, zgradbe, 

poti). 

- zapis besed, povedi  

- ločila-končna  

- glavni števniki do  100   

- vrstilni števniki do 100  

- velika začetnica   

- zapis besed   

POIMENOVALNA ZMOŽNOST - poimenovanje predmetov/bitja 
- iskanje besed iz istega tematskega polja 
- iskanje protipomenk 
- določanje sopomenk/podpomenk/nadpomenk 
- tvorba manjšalnic 
- tvorba ženskega para moškemu 

SKLADENJSKA ZMOŽNOST - pomensko in oblikovno izražanje količine, položaja, 
premikanja, lastnosti bitij/predmetov 

- pomensko in oblikovno izražanje  časa dejanja 

- pravilnost spolske, številske, sklonske oblike uporabe 
pridevnikov 

- pravilnost sklonske oblike samostalnikov 
- pravilnost oblike glagolov (osebna, časovna, naklonska) 

- ustreznost vprašanj glede bitij/predmetov 

ZMOŽNOST NEBESEDNEGA SPORAZUMEVANJA 
NEBESEDNA SPOROČILA 
(piktogrami) 
(v 1. razredu) 

- »branje« zapovedi, prepovedi, opozoril 

- tvorjenje (risanje) 
- zapovedi, prepovedi, opozoril   

- predstavitev sporočil   

- razumevanje nebesednih sporočil  
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KNJIŽEVNOST 

PODROČJE KRITERIJI: 

DOŽIVLJANJE UMETNOSTNEGA BESEDILA  - prepoznavanje teme književnega besedila  

- izražanje teme književnega besedila 
- (govorno. likovno, gibalno …)  

- izražanje domišljijsko-čutne predstave dogajalnega prostora in časa  

- izražanje domišljijsko-čutne predstave književne osebe  

- ločevanje »dobrih« in »slabih« književnih oseb  

VREDNOTENJE  KNJIŽEVNEGA BESEDILA - predstavijo svoje mnenje 
- razloge, zakaj se jim kaj zdi pomembno  

DEKLAMIRANJE - izražanje čustvenih sestavin besedila   

- oblikovanje govora (ponazoritev razpoloženja)  

- zaznavanje čustvenih sestavin pesmi (veselo, žalostno)  

PRIPOVEDOVANJE PRAVLJICE 
 

»BRANJE« ZNANE PRAVLJICE 

- makrostruktura 

- uporaba (posnemanje) 

- besedišče  

SESTAVLJANJE PRAVLJICE 
(narobe pravljica, kombinacija dveh pravljic) 

- makrostruktura  

- uporaba (posnemanje)  

- besedišče  

- domišljijski elementi  

UPORABA TEMELJNIH ZNAČILNOSTI 
PRAVLJICE 

 

- značilne književne osebe 
- formalni začetek in konec 
- pravljično dogajanje 
- preteklik 

DOMIŠLJIJSKA IGRA - sodelovanje v skupinski  uprizoritvi  

- nadgradnja besedila z gledališkimi  izraznimi sredstvi  
- (lutke, učenje vloge …)  

- poimenovanje  književne osebe  
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- oblikovanje govora (ponazoritev razpoloženja)   
- primeren glas izbrani osebi*  

- izraženje vzrokov za dejanja književne osebe 

- oblikovanje nadaljevanja zgodbe   

DOŽIVLJANJE IN RAZUMEVANJE 
KNJIŽEVNEGA PROSTORA IN ČASA 

- prepoznavanje in poimenovanje dogajalnega prostora 

- prepoznavanje in poimenovanje dogajalnega časa 

- loči in opiše dogajalni čas danes/nekoč 

DOŽIVLJANJE IN RAZUMEVANJE 
gledališke/lutkovne predstave, radijske igre, 
risanke 

- sodelovanje v igri vlog   

- poimenovanje  književnih oseb  

- prepoznavanje razlik med risanko/filmom in literarnim besedilom   

- poimenovanje  književnih oseb  

- opis značaja književnih oseb  

- opis dogajalnega prostora  

- odgovarjanje na vprašanja (kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo)  

 

 


