
SLOVENŠČINA
2. razred

TEMELJNE OSNOVE SPECIFIČNI UČNI CILJI VSEBINE KOMPETENCE

Poslušanje, 
razumevanje in ustno 
izražanje

Pozorno posluša tekste (tudi medijske), 
prepozna vir ter ugotovi namen, temo, 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, 
ključne besede, povzetke, sporazumevalne 
znake, da si pomaga pri razumevanju.

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

Pripoveduje o svojih izkušnjah in dogodkih terjih 
uredi po logično-kronološkem načelu, jih jasno 
in izčrpno poda.

Opiše predmete, kraje, osebe in junake, 
objektivno in subjektivno. 

Ustno jasno poroča o vsebinahi: informacije 
poda dosledno po predhodno določenih 
navodilih, in se poslužuje tudi pripomočkov 
(zemljevidov in miselnih vzorcev).

 - Usmerjeno in aktivno poslušanje ustnih 
besedil;
- obravnava in kritična (starosti primerna) 
presoja poslušanega: profesorjeve razlage, 
navodila, pripovedi sošolcev, razgovori;
- vključevanje v razgovor;
- ustno povzemanje obravnavanih vsebin;
sodelovanje pri šolski prireditvah in drugih 
pobudah.

Učenec zna
- pri poslušanju neumetnostnih besedil 
prepoznati vir, obnoviti temo, si zapomniti 
glavne podatke, ugotoviti namen in zorni kot 
sporočevalca ;
- razlikovati subjektivno sporočilo od 
objektivnega;
- pri poslušanju umetnostnega besedila 
prepoznavati značilnosti različnih književnih vrst 
(povesti, novele, romana, pesniških besedil) ter 
zaznati nekatere oblikovne prvine (ritem, 
zvočnost);
- tvoriti neumetnostna besedila;
- sodelovati pri pogovoru, posegati v debato, ko 
je na vrsti, upoštevati naslovnika in utemeljiti 
svoje trditve;
- ustno poročati o umetnostnem besedilu in pri 
tem razvijati razumevanje, doživljanje in 
vrednotenje prebranega.

Branje in razumevanje 
različnih vrst besedil

Branje besedil je doživeto. Pri branju učenec 
smiselno povezuje besedne sklope ter upošteva 
pavze in intonacijo, da omogoča poslušalcu 

- Branje in razumevanje umetnostnih in 
neumetnostnih besedil;

Učenec zna:
- na glas in potiho brati neumetnostna besedila;
- interpretativno brati literarna dela ter 



razumevanje besedila.

Pri tihem branju raznovrstnih besedil se 
poslužuje tehnik, ki mu omogočajo razumevanje 
(podčrtovanje, izpisovanje ob besedilu) in pri 
tem uporablja različne strategije branja 
(selektivno, orientativno).

Uporablja in razume različna funkcijska besedila.

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

Informacije pridobiva iz različnih učbenikov.

Vodeno povzame informacije in jih preuredi v 
sezname, povzetke, miselne vzorce, tabele. 

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

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

- razlikovanje umetnostno – neumetnostno 
besedilo;
- razlikovanje lirika – epika – dramatika;
- poznavanje značilnosti nekaterih literarnih vrst 
(balada, romanca; povest, kratka zgodba, 
humoreska, dramsko besedilo …);
- prepoznavanje nekaterih literarnih prvin:  
dogajalni prostor in čas, glavne in stranske 
osebe, tema in motiv;
- branje in razumevanje člankov iz mladinskih 
revij, krajevnih časopisov …;
- uporaba jezikovnih priročnikov.

prebrano razumeti, doživljati in vrednotiti;
- ugotoviti posamezne književne prvine 
(dogajalni prostor in čas, književne osebe, 
motive in teme)
- prepoznati  bistvene značilnosti pesniškega 
besedila (rime, asonance, onomatopeja – 
glasovne figure in pomenski obrati).

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 in 
urejevalna), ki so slovnično, jezikovno in 
pravopisno pravilna ter upoštevajo namen in 

- Umetnostno in neumetnostno, objektivno in 
subjektivno besedilo;
- pripoved o dogodku in poročanje o njem;
- uporaba miselnega vzorca pri sestavi lastnega 
besedila;
- pripovedno besedilo na podlagi lastnih 
izkušenj;
- domišljijski, doživljajski in pustolovski spis; 
- različna poustvarjalna besedila (obnova – 
podrobna in strnjena, nadaljevanje zgodbe...);

Učenec zna:
- svoje sestavke pisati čitljivo;
- pripraviti vzorec, po katerem oblikuje razna 
pripovedna besedila;
- sestaviti glede na naslovnika in sporočanjski 
namen različna besedila (navodilo, novico, 
intervju, oznako, življenjepis, domišljijski in 
doživljajski spis;
- samostojno sestaviti poročilo o prebranem 
besedilu;



naslovnika. 

Piše različna besedila (npr. navodila, javna in 
zasebna pisma, potopise, dnevnike, dialoge, 
komentarje) po preizkušenih vzorcih, tako da 
uporabi vsebini in okoliščinam primeren register. 

Vodeno piše povzetke in / ali miselne vzorce 
obravnavanih del.

Računalniško oblikuje tekste, piše besedila v 
digitalni obliki (npr. e-mail, predstavitve) in jih 
uporablja kot pomožno sredstvo pri ustnem 
poročanju.

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. S 
pridobljenim znanjem se znajde v različnih 
govornih okoliščinah.

Razume in uporablja strokovni jezik (predmeta).

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

- praktično-sporazumevalna besedila (oznaka, 
dnevnik, življenjepis, intervju, ocena ali kritika 
…)
- oblikovanje računalniškega besedila.

- preoblikovati pripovedna besedila in 
spremeniti pripovedno vrsto;
- sestaviti preprosto računalniško besedilo.

Poznavanje  jezikovnih 
zakonitosti 

Prepozna raznolikost jezika in to dokaže z 
umestnimi primeri.

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

Prepozna značilnosti in zgradbo besedil 

- Oblikoslovje: glagol, veznik, predlog;
- skladnja: vsi stavčni členi in njihovi deli,, 
zložena in enostavčna poved;
- besedoslovje: slogovno zaznamovane in 
nezaznamovane besede, frazemi, prevzete 
besede.

Učenec zna:
- razlikovati funkcijske zvrsti;
- sestavljati glede na sporočanjski položaj 
primerne povedi;
- razčleniti enostavčno  poved;
- uporabljati usvojena pravopisna in 
oblikoslovna pravila;
- uporabljati usvojeno besedišče, tudi strokovno 



(pripovedna, opisna, razlagalna in urejevalna 
besedila).

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

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

V enostavčni povedi prepozna vse stavčne člene 
in njihove dele.

Prepozna besedne vrste in njihove značilnosti.

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

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

izrazje;
- prepoznati časovno in čustveno obarvane 
besede in jih razlikovati od nezaznamovanih;
- primerno uporabljati jezikovne priročnike v 
knjižni in elektronski obliki.


