
SLOVENŠČINA
3. razred

TEMELJNE OSNOVE SPECIFIČNI UČNI CILJI VSEBINE KOMPETENCE

Poslušanje in ustno 
izražanje

Posluša tekste (tudi medijske), prepozna vir ter 
ugotovi namen, temo, ključne informacije in 
zorni kot sporočevalca.

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

Pri poslušanju uporablja svoje poznavanje 
besedilnih zvrsti. 

Med poslušanjem si izpisuje podatke, ključne 
besede, povzetke, sporazumevalne znake, da si 
pomaga pri razumevanju. Po poslušanju predela 
zapiske.

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

Pripoveduje o svojih izkušnjah in dogodkih ter 
jih uredi po logično-kronološkem načelu, jih 
jasno in izčrpno poda, pri tem je pozoren, da 
uporabi vsebini in okoliščinam primeren 
register. 

Opiše predmete, kraje, osebe in junake ter 
postopke, tako da uporabi vsebini in 
okoliščinam primeren register. 

Ustno jasno poroča o vsebinah: informacije 
poda dosledno po predhodno določenih 
navodilih, uporabja vsebini in okoliščinam 
primerno izražanje, pazi na strokovni jezik, 
točno navede vire in se poslužuje tudi 
pripomočkov (zemljevidov, tabel in grafikonov).

 -Strategije aktivnega in pozornega poslušanja 
zahtevnejših sporočil;
-beleženje pomembnejših podatkov sporočila;
 -navajanje na dojemanje bistva;
-razlikovanje med ustnim in pisnim 
sporočanjem;
 -razlikovanje med pripovedjo, opisom, 
pogovorom...;
 -strategije pomnjenja;
-pripovedovanje, poročanje in sodelovanje pri 
pogovoru in debati o aktualnih 
vprašanjih/temah.

Učenec   zna  
-prepoznati namembnost besedila (opisno, 
pripovedno, informativno/publicistično);
-presoditi, ali so posredovane informacije jasne 
in popolne;
-razlikovati subjektivno sporočilo od 
objektivnega;
-izluščiti temo in ugotoviti bistvo 
argumentiranja;
-dojeti sporočilo, ki ga posredujejo 
multimedijska sredstva, v besedi in sliki;
-podati ustno sporočilo, primerno položaju in 
naslovniku;
-se izražati jasno in tekoče v različnih govornih 
položajih;
-sodelovati pri pogovoru, disciplinirano posegati 
v debato, upoštevati naslovnika in utemeljevati 
svoje trditve;
-ustno poročati o umetnostnem besedilu, tako 
da dokaže razumevanje prebranega, posreduje 
svoje doživljanje in vrednotenje.
-zna obnoviti ustno sporočilo;
-zna podati ustno sporočilo, primerno položaju 
in naslovniku;
-zna se izražati jasno in tekoče v različnih 
govornih položajih;
-zna sodelovati v razgovoru o vnaprej določeni 
temi.



Svoje poglede o obravnavani snovi utemeljuje in 
dokazuje s pomočjo virov.

Branje in razumevanje 
različnih vrst besedil

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

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

Uporablja in razume različna funkcijska 
besedila.

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

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

Primerja informacije, ki jih je pridobil iz različnih 
virov in izlušči tiste, ki se mu zdijo boj 
pomembne in verodostojne. Informacije 
povzame in jih preuredi v sezname, povzetke, 
miselne vzorce, tabele). 

Razume literarna dela, iz katerih izlušči opisni 
del, ga prostorsko umesti in prepozna 
opazovalčev zorni kot.

Prebira preposta argumentacijska besedila, v 

-tekoče in smiselno branje;
-strategije za izboljšanje tihega branja 
(podčrtovanje, pripombe itd.);
-značilnosti pripovednih literarnih in 
neliterarnih besedil;
-značilnosti pesemskih besedil;
-enostavnejši preneseni pomeni;
-pesemska,  pripovedna  in  dramska  besedila, 
primerna zrelostni stopnji učencev; 
-časovni pregled slovenske književnosti s 
posebnim poudarkom na najpomembnejših 
ustvarjalcih, besedilih, literarnoteoretskih 
značilnostih (likovna pesem, sonet, gazela, 
glosa, roman) in značilnostih književnih obdobij;
-besedila na zgoščenkah in spletni mreži.

Učenec zna:
- na glas in potiho brati neumetnostna besedila, 
pri čemer je sposoben opisne prvine, njihovo 
prostorsko določenost, bistvene značilnosti in 
stališče pisca;
- interpretativno brati literarna dela ter 
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).



njih prepozna osrednjo trditev in dokaze, ki jo 
podpirajo ter določi njihovo verodostojnost in 
ustreznost.

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

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, 
razlagalna, urejevalna in dokazovalna), ki so 
slovnično, jezikovno in pravopisno pravilna ter 
upoštevajo namen in naslovnika. 

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

V sestavkih uporablja citate in / ali parafraze iz 
različnih virov.

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 

-tehnike evidentiranja pojmov (podčrtovanje, 
pomožna znamenja, uporaba okrajšav, kratic, 
skic, miselnih vzorcev, ločil itd.);
-značilnosti različnih besedil (informativna, 
opisovalna, normativna, pesniška): strnjena in 
razširjena obnova, vnašanje novih prvin in 
dopolnjevanje; spreminjanje pesemskega 
besedila v prozo;
različne vrste spisa; opis in oznaka osebe; 
življenjepis; poročilo o aktualnem dogodku; 
anketa.

Učenec zna:
-glede na sporočanjski namen in na naslovnika 
sestaviti različna  pisna besedila: oznako osebe, 
oceno ali kritiko, anketo, intervju, življenjepis, 
poročilo o aktualnem dogodku;
domišljijski in doživljajski spis;
-sestaviti preprosto računalniško besedilo;
-preoblikovati pripovedna besedila, tako da 
spremeni zaporedje dogodkov; odvzema ali 
dodaja knjižne osebe, spreminja okolje in čas 
dogajanja, spreminja pripovedno vrsto;
-napisati pravopisno, oblikoslovno, skladenjsko 
in leksikalno pravilno besedilo.



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 prenesene pomene.

Razume in uporablja strokovni jezik (predmeta).

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

Poznavanje  jezikovnih  
zakonitosti 

Prepozna raznolikost jezika in to dokaže z 
umestini primeri.

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

Prepozna značilnosti in zgradbo besedil 
(pripovedna, opisna, razlagalna, urejevalna in 
dokazovalna besedila).

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

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

V enostavčni povedi prepozna stavčne člene.

-Zvrstnost jezika: knjižni – neknjižni jezik, 
narečje; umetnostni - neumetnostni jezik; 
-pravopis in pravorečje: glasovi slovenskega 
knjižnega jezika; ponovitev zapisovanja ločil 
(vključno z ločili pri premem govoru) in velike 
začetnice; pisanje skupaj in narazen;

-oblikoslovje: besedne vrste in njihovo 
pregibanje; nepregibne besedne vrste: prislov, 
predlog, veznik, medmet;
-skladnja: sistematična obravnava skladenjskih 
kategorij:
stavek – poved; vrste povedi, večstavčna poved; 
podredno in priredno zložena poved; 
-besedoslovje in besedotvorje: besedišče 
(besedne družine, semantična področja in 
medsebojne povezave, preneseni pomeni...);
-raba jezikovnih priročnikov.

Učenec zna:
-uporabljati pravopisna in oblikoslovna pravila;
-sestaviti primerne in logične povedi glede na 
sporočanjske okoliščine;
-prepoznati in razčleniti enostavčno in 
večstavčno poved;
-uporabljati pridobljeno besedje;
-smotrno uporabljati jezikovne priročnike.



Prepozna strukturo večstavčne povedi (priredja, 
podredja)

Prepozna besedne vrste in njihove značilnosti.

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

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

KOMPETENCE  OB  ZAKLJUČKU  TRILETNEGA  ŠOLANJA 
Učenec se uspešno sporazumeva ustno in pisno, razvija se osebnostno, družbeno in kulturno ter se zanima za predmet.

Poslušanje, ustno 
izražanje

Različne vrste besedil posluša aktivno in usmerjeno ter prepoznava njihove značilnosti in namembnost. V najrazličnejših govornih 
situacijah se sporazumeva jasno, pravilno in z ustreznim besediščem. Zagovarja svoje stališče in spoštuje stališče drugih. Zna govorno 
predstaviti osebne izkušnje in posredovati obravnavano snov jasno in izčrpno ter uporablja ustrezno jezikovno zvrst.

Branje Razume, interpretira in vrednoti besedila različnih vrst in zvrsti. Pri branju uporablja različne bralne strategije; na glas in potiho bere 
doživeto. Rad in z zanimanjem bere različna literarna besedila in zna izraziti svoje mnenje o prebranem.

Pisanje Pravilno, povezano in smiselno oblikuje raznovrstne sestavke.

Razvijanje jezikovne 
zmožnosti

Prepoznava in analizira slovnične oblike in njihovo rabo. Pri tem si pomaga tudi s priročniki.
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