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OBVESTILO O OCENJEVANJU ZNANJA PRI SLOVENŠČINI 

 

Učitelji slovenščine smo 5. 5. 2020 sprejeli sklepe o 

ocenjevanju znanja v času izrednih razmer in veljajo za 

ocenjevanje znanja pri slovenščini za učence 8. razreda. 

 

1. Učence, ki v II. ocenjevalnem obdobju pridobivajo oceno pri 

slovenščini, ocenimo pri domačem branju (projektno delo). 

 

POTEK DELA: 

 Izberi poljubno knjigo, ki je tvoji starosti primerna, in jo 

preberi. Nekateri imate doma knjigo, ki ste si jo izposodili za 

domače branje z učiteljico/učiteljem, drugi imate kaj v 

domači knjižnici ali pa lahko izberete e-knjigo na spletnih 

povezavah. Če se še kako drugače znajdeš s knjigo, je tudi 

super. 

Mal, Vitan: BARONOV MLAJŠI BRAT  

https://sl.wikisource.org/wiki/Baronov_mlaj%C5%A1i_brat 

Mate, Miha: PESEK V DLANEH 

https://sl.wikisource.org/wiki/Pesek_v_dlaneh:_afri%C5%A1ke_zgodbe  

Muck, Desa: POD MILIM NEBOM  https://sl.wikisource.org/wiki/Pod_milim_nebom 

Murnik, Rado: LEPI JANIČAR https://sl.wikisource.org/wiki/Lepi_jani%C4%8Dar 

Pregl, Slavko: GENIJI V KRATKIH HLAČAH 

https://sl.wikisource.org/wiki/Geniji_v_kratkih_hla%C4%8Dah  

Tavčar, Ivan: CVETJE V JESENI  http://lit.ijs.si/cvetjevj.html 

 

 Zapiši odziv o prebrani knjigi, ki mora vsebovati:  

1. avtorja,  

2. naslov knjige,  

3. kraj dogajanja,  

4. čas dogajanja,  

5. književne osebe, ki so v knjigi nastopale, 

6. poustvarjalna naloga, ki jo zapiši v besedilu in pri tem pazi 

na jezikovno pravilnost zapisanega.  

https://sl.wikisource.org/wiki/Baronov_mlaj%C5%A1i_brat
https://sl.wikisource.org/wiki/Pesek_v_dlaneh:_afri%C5%A1ke_zgodbe
https://sl.wikisource.org/wiki/Pod_milim_nebom
https://sl.wikisource.org/wiki/Lepi_jani%C4%8Dar
https://sl.wikisource.org/wiki/Geniji_v_kratkih_hla%C4%8Dah
http://lit.ijs.si/cvetjevj.html
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Zapiši pet raznovrstnih vprašanj o vsebini knjige, ki jih 

zastaviš avtorju/avtorici ali glavnemu junaku/junakinji. Pri 

tem se spomni na intervju in kako so sestavljena dobra 

vprašanja, ki morajo vsebovati trditev in vprašanje. Na 

zastavljena vprašanja tudi smiselno in vsebinsko bogato 

odgovori in se v odgovoru naveži na vsebino knjige. 

Svojemu zapisu daj tudi izvirni naslov. 

 

 Zapišeš lahko v zvezek, wordov dokument ali spletno 

aplikacijo za ocenjevanje 

https://forms.gle/ZLwY7jaiCyo1kXb36. Vse možnosti so 

enakovredne. 

 

 Naloga mora biti oddana najkasneje do 29. 5. 2020. 

Zapis/fotografijo pošlji svojemu učitelju/svoji učiteljici. 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA: 

 Učitelj-ica pregleda opravljeno delo, ga ovrednoti, 

točkuje in oceni s povratno informacijo. 

 Ocena bo skladno s kriteriji ocenjevanja oblikovana 

skupaj z že opravljenimi domačimi branji. 

 Pragovi med ocenami ostanejo nespremenjeni in so 

zapisani v zvezku za slovenščino. 

 

Standardi znanja za ocenjevanje tega domačega branja so 

natančno opredeljeni v sklepu, ki je objavljen na spletni 

strani šole. 
 

2. Z učenci, ki popravljajo negativno oceno, se učitelj-ica 

individualno dogovori (način in datum) za popravljanje 

negativne ocene. Določi vsebine in minimalne standarde 

znotraj vsebin in z njimi pravočasno seznani učenca. 
 

https://forms.gle/ZLwY7jaiCyo1kXb36
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3. Pri učencih s posebnimi potrebami se izvede individualno 

ocenjevanje v skladu s spremenjenim IP-jem za ocenjevanje 

na daljavo (na podlagi načrta ocenjevanja: način in oblike, 

datum, vsebine – z njimi pravočasno seznani učenca). 
 

4. Učenci, ki so med oceno, imajo možnost zviševanja ocene, 

kar izkažejo z: zapisom o kulturnem dnevu, zapisom o dnevu 

dejavnosti, zapisom v času dela na daljavo delane učne 

snovi. Do 5. 6. 2020 učitelju-ici pošlje zapise. 
 

5. V primeru potrjene seznanitve s sklepom ocenjevanja pri 

slovenščini in učenčevega neodzivanja se smatra, da učenec 

ni usvojil zahtevanih standardov znanja in je posledično 

ocenjen z negativno oceno. 

 

6. Določanje zaključne ocene izhaja pretežno iz ocen 

pridobljenih do 16. 3. 2020. 

 

Sprejeti sklepi veljajo v šolskem letu 2019/2020 v času 

izobraževanja na daljavo zaradi izrednih razmer, ki so posledica 

epidemije covid-19. 

 

Žalec, 5. 5. 2020 

Aktiv učiteljev slovenščine 


