
Šolsko tekmovanje 2020/2021 – Ocenjevalni obrazec in merila za vrednotenje naloge, 1. razred 

 

OCENJEVALNI OBRAZEC ZA VREDNOTENJE PISNE NALOGE 

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE S PODROČJA SLOVENŠČINE 

MEHURČKI 2021/2022 

1. razred OŠ 

Saša Vegri: Jure kvak kvak 

 

OBRAZCA NE LOČUJTE OD BESEDILA, DA NE PRIDE DO ZAMENJAVE OBRAZCEV.   

 

IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA: _________________________________ 

 

Ime in priimek ocenjevalcev: ____________________________________ 

 

DOSEŽENE TOČKE:  A: _____   B:_____ C:_____    

 

Kriterij  

A   Razumevanje – do 10 t 
Doseženo število 

točk 

Opiše ravnanje in razmišljanje književne osebe – do 5 t 
 

 

Poveže dogajanje v knjigi s svojim doživljanjem – do 5 t 

 

 

 SKUPAJ  A 
 

 

B  Prepričljivost osebnega odziva – do 5 t 
Doseženo 

število točk 

Vključuje lastna občutja in predstave – do 3 t   

Primeren odziv, izvirnost in ustvarjalnost pisanja – do 2 t  

SKUPAJ B 
 

 

Č   Zgradba besedila in jezikovna pravilnost – do 5 t 

 

Doseženo 

število točk 

Upoštevana jezikovna pravilnost, slogovna ustreznost, zgradba in čitljivost 

pisave – do 5 t  

 

SKUPAJ C 
 

 

Pripombe, komentarji (ocenjevalec lahko zapiše svoja opažanja, ki so podlaga za razpravo 

komisije):   

 

Datum:   

                                                                         Predsednik šolske komisije: 



Šolsko tekmovanje 2020/2021 – Ocenjevalni obrazec in merila za vrednotenje naloge, 1. razred 

 

MERILA ZA VREDNOTENJE PISNE NALOGE 

1. razred OŠ 

 

                                                 Saša Vegri: Jure kvak kvak 

 

A   RAZUMEVANJE – do 10 t 

Tekmovalec/Tekmovalka:  

 opiše, kako si predstavlja književno osebo – do 5 točk 

- našteje vsaj štiri dejanja, ki jih pravilno/enakovredno razvrsti med popustljive in 

skrbne (npr. dve dejanji za skrbno, dve dejanji za popustljivo) – do 5 točk, 

- če dejanja le našteje in jih ne razvrsti med popustljive in skrbne –  do 3 točke. 

 

Npr. Teta Otilija je bila popustljiva in skrbna. Jureta nikoli ni vlekla za ušesa, lahko je delal 

dež iz koruznega zdroba, z lokom streljal po dnevni sobi, kuhala mu je kosilo, izbirala zdravo 

hrano, ga opozarjala, mu prav ničesar odrekla (tudi kozarca vode ne, med tem, ko je jedel 

juho), izpolnila je vse njegove želje (pripravila mu je jagode s smetano, mu dovolila čofotati v 

največji luži na dvorišču). 

 

 se vživi v književno osebo – do 5 točk 
- poveže izbrano jed in žival ter pojasni, zakaj ju je povezal – do 3 točke, 

- izbere si žival, v katero bi se rad(a) spremenil(a) in utemelji svojo izbiro –  do 2 

točki. 

 

Za pomanjkljive odgovore se odšteje ustrezno število točk. 

 

 

B   PREPRIČLJIVOST OSEBNEGA ODZIVA – do 5 t 

Tekmovalec/Tekmovalka: 

 se primerno odziva na besedilo, je ustvarjalen, vključuje lastna občutja in 

predstave – do 5 točk. 

 

Za manj prepričljiv osebni odziv se odšteje ustrezno število točk. 

 

 

C   ZGRADBA BESEDILA IN JEZIKOVNA PRAVILNOST – do 5 t 

 

Tekmovalec/Tekmovalka napiše: 

 smiselno in povezano besedilo z redkimi jezikovnimi napakami (povedi so smiselno 

povezane v besedilo) – do 5 točk, 

 krajše besedilo, ki vsebuje opaznejše jezikovne napake (povedi niso smiselno 

povezane v besedilo) – do 3 točke, 

 enobesedne, zelo kratke odgovore – 1 točka. 

 

Članicam in članom šolskih komisij želimo veliko zadovoljstva pri vrednotenju nalog.  


