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TEMELJNE OSNOVE SPECIFIČNI UČNI CILJI VSEBINE KOMPETENCE

Poslušanje in ustno 
izražanje

Ko 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, da spregovori.  Njegov prispevek je umesten in pozitivno 
naravnan.

Pri poslušanju uporablja svoje poznavanje besedilnih zvrsti, da 
si pomaga pri razumevanju vsebin. 

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

Ko posluša poezijo, prepozna v njej nekatere ritmične in 
zvočne prvine.

Pripoveduje o svojih izkušnjah in dogodkih, tako da namensko 
izbere pomembne informacije, 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 učni snovi: informacije poda dosledno po 
predhodno določenih navodilih, uporabja vsebini in 
okoliščinam primeren register, pazi na strokovni jezik, točno 
navede vire in se poslužuje tudi pripomočkov (zemljevidov, 
tabel in grafikonov).

Svoje poglede o obravnavani snovi utemeljuje in dokazuje s 

osnove sporočanja (okoliščine, 
namen, naslovnik, verbalno in 
neverbalno sporočanje)

umetnostna in neumetnostna 
besedila

socialne zvrsti jezika 

Uspešen je pri razumemevanju 
ustnih sporočil ter se uspešno 
verbalno izraža v vsaki 
komunikacijski situaciji.



pomočjo virov.

Branje Glasno branje poznanih 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 poslužjuje tehnik, ki 
mu omogočajo razumevanje (podčrtovanje, izpisovanje ob 
besedilu, zapiski) in pri tem uporablja različne strategije branja 
(informativno, selektivno, analitično).

Z uporabo različnih funkcijskih besedil, pridobiva izkušnje, ki 
mu omogočajo, da se znajde v vsakodnevnih življenjskih 
situacijah.

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

bralne tehnike: informativno 
(prelet), selektivno in analitično 
branje

doživeto branje

žanri: Il racconto di fantascienza, il 
romanzo storico, sociale e 
psicologico. 
Il testo argometativo

besedila vezana na 
mladostiništvo; besedila, ki 
obravnavajo socialne in kulturne 
razlike in težave; znanstvena in 
literarna besedila, ki spodbujajo h 
kritičnemu mišljenju; 

literarna zgodovina (v grobih 
obrisih): il Neoclassicismo, il 
Romanticismo, il Decadentismo, 
la poesia del Novecento

Bere, razume in interpretira 
besedila različnih vrst.



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 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, blog, 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. 

Osnove sporočanja (okoliščine, 
namen, naslovnik)

socialne zvrsti jezika 

značilnosti in zgradba 
umetnostnih  in neumetnostnih 
besedil (obnova, navodila, opis, 
pripovedovanje, spis, esej itd.)

učinkovitost pri pisanju 
(načrtovanje, pisanje, pregled)

Piše besedila različnih vrst 
upoštevajoč komunikacijski 
namen.

Usvajanje in bogatenje 
besedišča pri 

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

denotativni in konotativni pomen Pravilno uporablja izraze v 
kontekstu. 



razumevanju in izražanju 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.

Iz konteksta in z znanjem o sestavljanju besed razume pomen 
neznanih izrazov.

Pri sestavljanju besedil uporablja slovarje in pravopise. 

uporaba pravopisov in slovarjev

Poznanje slovničnih 
zakonitosti in refleksija 
glede rabe jezika

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.

Prepozna strukturo večstavčne povedi (priredja, podredja)

Prepozna besedne vrste in njihove značilnosti.

Skladnja: analisi logica, analisi del 
periodo

Zavestno razmišlja o jezikovnih 
zakonitostih in jih ustrezno 
uporablja.



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.


