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OCENJEVALNI OBRAZEC ZA VREDNOTENJE PISNE NALOGE 

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE S PODROČJA SLOVENŠČINE 

MEHURČKI 2021/2022 

2. in 3. razred OŠ 

Andrej E. Skubic: Babi nima več telefona 

 

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 

Razumevanje vloge telefona – do 3 t 
 

Razlaga in utemeljitev Liamovega odnosa do igrače – do 4 t 

 

 

Razlaga in utemeljitev lastnega izbora igrače ali predmeta – do 3 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:   
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MERILA ZA VREDNOTENJE PISNE NALOGE 

2. in 3. razred OŠ 

 

Andrej E. Skubic: Babi nima več telefona 

 

A   RAZUMEVANJE – do 10 t 
Tekmovalec/tekmovalka: 

 razume vlogo telefona, kar dokaže tako, da opiše vsaj štiri načine ravnanja s 

telefonom – do 3 točke 
Npr. Telefon  postane glavna tema pogovorov v triu Golaznikus (kako velik je, kako se mu svetijo 

pisane ikone, kaj vse zmore, kako deluje (ima vmesnik)) in postavljanja drug pred drugim; postane 

najpomembnejša in najbolj zaželena igra med tremi prijatelji, ki pa je bolj ali manj namenjena 

uporabi le enemu iz skupine (fotografiranju, streljanju zombijev) in je povod za prepir; je namenjen 

brskanju po spletu in (čisto posebnim) telefonskim pogovorom.  

 

 razloži in utemelji Liamov odnos do plastične punčke – do 4 točke 

Npr. Pove, da je bila punčka najprej od babi, nato od mami in sta jo imeli ob sebi takrat, ko jima 

je bilo težko; pravilno poveže Liamovo čustveno reakcijo z vlogo punčke, ko mu je bila v uteho v 

težkih časih, ki jih je sam preživljal ob ločitvi staršev; ve, da je bila Liamu punčka čisto posebna 

vez s pokojno babi.  

 

 razloži in utemelji lasten izbor svoje igrače ali predmeta – do 3 točke  

- prepričljivo razloži in utemelji lasten izbor igrače ali predmeta na način, da je iz besedila 

razvidna čustvena navezanost in osebna izkušnja.  

 

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: 

 izbere ustrezen slogovni postopek/način izražanja teme – pripovedovanje; upošteva 

časovno premico (kako se je začel sobotni večer, kaj se je dogajalo potem in kako se je 

končalo) – do 3 točke,  

 upošteva jezikovno pravilnost – do 1 točke, 

 piše čitljivo in pregledno – do 1 točke. 

 

 

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

 


