
SLOVENŠČINA
1. razred

TEMELJNE OSNOVE SPECIFIČNI UČNI CILJI VSEBINE KOMPETENCE
Poslušanje, razumevanje in 
ustno izražanje

Posluša preprostejše tekste, prepozna  ključne 
informacije.

V razredu ali v skupini poseže v pogovor ali 
debato, ko je na vrsti.

Pri poslušanju uporablja svoje poznavanje 
predelanih besedilnih zvrsti. 

Med poslušanjem si vodeno izpisuje podatke in 
ključne besede.

Posluša poezijo in prepozna v njej nekatere 
ritmične in zvočne prvine.

Pripoveduje o svojih izkušnjah in dogodkih ter 
jih uredi po logično-kronološkem načelu. 

Opiše predmete, kraje, osebe in junake. 

Ustno jasno poroča o vsebinah:  informacije 
poda dosledno po predhodno določenih 
navodilih.

 - Poslušanje učiteljevih navodil in razlage;
 - poslušanje pripovedi sošolcev;
 - sodelovanje pri razgovoru;

 - pripovedovanje, poročanje in sodelovanje 
pri pogovoru  o vsakdanjih izkušnjah, notranjih 
doživetjih in aktualnih vprašanjih/temah.

Učenec zna
- pozorno poslušati in izluščiti informacije iz 
govornih besedil, učiteljeve razlage, sporočil 
sošolcev;
- oblikovati vprašanja v zvezi z danim 
besedilom;
- izluščiti bistvo slišanega; 
- navesti značilnosti umetnostnega in 
neumetnostnega besedila, razložiti besedilo in 
razložiti njegovo vsebino;
- učinkovito opisovati;
- pripovedovati urejeno in smiselno;
- poročati o učnih vsebinah
- na podlagi sobesedila usvojiti nove izraze in jih 
smotrno uporabljati;
- se ustrezno vključevati v različne govorne 
situacije in upoštevati sogovornike;
- spoštovati pravila pri pogovoru

Branje in razumevanje 
različnih vrst besedil

Glasno branje besedil je pravilno in tekoče. 
Učenec smiselno povezuje besedne sklope ter 
upošteva pavze in intonacijo.

Pri branju raznovrstnih besedil se poslužuje 
tehnik, ki mu omogočajo razumevanje 
(podčrtovanje, izpisovanje ob besedilu) 

- Branje in razumevanje umetnostnih in 
neumetnostnih besedil ter njihovo razlikovanje;
- branje in razumevanje bajk, pripovedk, legend, 
basni, pravljic, ljudskih pemi, črtic ter 
razlikovanje teh književnih vrst;
- poznavanje razlik med poezijo in prozo;
- poznavanje značilnosti ljudskega slovstva;
- prepoznavanje nekaterih literarnih prvin: 
dogajalnega prostora in časa, glavnih in 

Učenec zna:
- tekoče in doživeto brati različne vrste besedil;
- pri branju upoštevati ločila in uporabljati 
pravilno intonacijo;
- poiskati v besedilu glavne informacije
- določiti dogajalni prostor in čas ter značajske 
poteze junakov;
- obnoviti prebrano;
- prepoznati osnovne značilnosti nekaterih 



Uporablja in razume različna preprosta 
funkcijska besedila.

Iz besedila izlušči eksplicitne informacije, ki mu 
bodo v pomoč pri spoznavanju določenega 
argumenta ali pri opravljanju konkretnih nalog.

Informacije pridobiva iz različnih učbenikov: 
kazala, poglavij, naslovov, povzetkov, besedil, 
okvirčkov, slikovnega gradiva, didaskalij.

Razume predelana literarna dela, iz katerih 
izlušči opisni del in ga prostorsko umesti.

Bere literarna dela različnih zvrsti (povesti, 
pesmi, dramska dela), ugotavlja književno zvrst, 
temo, namen, kraj in čas dogajanja. Prepoznava 
junake, njihove značilnosti, vloge, medsebojne 
odnose in vzroke za njihova dejanja.

stranskih oseb;
- branje in razumevanje neumetnostnih besedil 
(člankov iz mladinskih revij, krajevnih časopisov 
…);
- uporaba jezikovnih priročnikov.

pripovednih besedil;
- navesti značilnosti poezije, jo prebrati doživeto 
in upoštevati njen ritem;
- v pesmi ugotoviti verz, kitico, rimo;
- povezovati, vrednotiti, utemeljevati vsebine 
neumetnostnih besedil ter o njih razmišljati in 
sklepati;
- iz besednih zvez ugotoviti pomen neznanih 
besed.

Pisno izražanje, 
usvajanje in bogatenje 
besedišča

Pisne izdelke zasnuje, načrtuje, sestavi in 
pregleda, potem ko je analiziral naslov in 
upošteval navodila. Pri organizaciji idej si 
pomaga z različnimi strategijami (npr. miselnimi 
vzorci, osnutki), besedilo pregleda in je pozoren 
na obliko.

Piše različna besedila (pripovedna, opisna, 
urejevalna), ki so slovnično, jezikovno in 
pravopisno pravilna ter upoštevajo namen in 
naslovnika. 

Piše različna besedila (npr. navodila, dialoge, 
komentarje) po preizkušenih vzorcih. 

Vodeno piše povzetke in / ali miselne vzorce 
obravnavanih del.

- različno poustvarjanje prebranih besedil (z 
obnavljanjem, nadaljevanjem in 
preoblikovanjem zgodbe …);
- sestavljanje praktično-sporazumevalnih  
besedil (pismo, opis, poročilo, oznaka);
- pravilna raba izrazov v dani situaciji.

Učenec zna:
- pisati s čitljivo pisavo in v lepi obliki;
- pripraviti miselni vzorec, po katerem oblikuje 
razna pripovedna besedila;
- sestaviti opis resničnih in namišljenih doživetij, 
oseb, živali in stvari ter preprostih delovnih 
postopkov;
- obnavljati tudi s spreminjanjem 
pripovedovalca, začetka, konca, dogajalnega 
prostora in časa;
- strnjevati in širiti besedilo;
- spreminjati poezijo v prozo



Piše besedila v digitalni obliki in jih vodeno 
oblikuje.

Preizkuša se v kreativnem pisanju, piše prozna 
in  pesniška besedila (npr. besedne igre, prireja 
besedila, tako da zamenja zorni kot)  ter 
dramska besedila, ki jih bo potem lahko odigral. 

Bogati besedni zaklad z branjem, z izkušnjami, 
ki jih pridobiva v šolskem in izvenšolskem 
okolju. 

Razume in uporablja strokovni jezik (predmeta).

Izbira primerne izraze, tako da upošteva 
govorno situacijo, sogovornika in besedilo.

Pri sestavljanju besedil uporablja slovarje in 
pravopise.

Poznavanje jezikovnih  
zakonitosti Vodeno prepoznava raznolikost jezika.

Glede na govorni položaj, sogovornika in 
jezikovno zvrst uporablja ustrezen register in 
strokovni jezik.

Prepozna odnos med pomenom in besedo 
(sopomenke, protipomenke, nad- in 
podpomenke).

V grobih obrisih pozna pravila besedotvorja 
(izpeljava, sestava).

V enostavčni povedi prepozna nekatere stavčne 
člene.

Prepozna nekatere besedne vrste in njihove 
značilnosti.

- Razvijanje pravopisne zmožnosti (končna 
ločila, mala in velika začetnica, ločila pri 
premem govoru);
- razvijanje oblikoslovne zmožnosti 
(samostalnik, pridevnik, zaimek, glagol, 
predlog);
-razvijanje skladenjske zmožnosti (poved, 
stavek, stavčni členi);
- uporaba slovarja;
- besedoslovje: sopomenka, protipomenka, 
nadpomenka  in podpomenka

Učenec zna:
- razvijati logično mišljenje;
- širiti svoje  sporočanjske zmožnosti;
- tvoriti  povedi v knjižnem jeziku;
- določati glavne stavčne člene;
- primerno uporabljati glavna ločila;
- pri izražanju upoštevati usvojene zakonitosti 
knjižnega jezika: pravopisne, oblikoslovne, 
skladenjske, leksikalne.



Prepozna in zna uporabljati nekatere 
nepolnopomenske besedne vrste (vezniško 
besedo, predlog in členek) ter ločila.

Pozoren je na pravopis in skuša odpravljati 
napake s kritičnim odnosom do jezika.


