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SLJ  

Danes se boš posvetil dejavnostim, ki so bolj povezane s slovenščino. 

Svetujem ti, da najprej, ko si še najbolj spočit, bereš. V elektronski pošti ste 

dobili tudi 3 zgodbice, ki ti lahko služijo za urjenje branja. Sam izbereš koliko 

zgodbic boš prebral in katere, lahko pa izbiraš tudi med besedili v berilu in 

delovnem zvezku (tudi tam smo prebrali veliko besedil, le da ta niso 

umetnostna). Sam se tudi odločiš, kolikokrat bi želel neko besedilo prebrati. 

Danes “treniramo” branje. Na koncu branja prosi nekoga, da tvoje branje oceni 

glede na kriterije, ki jih prilagam. Ocena naj bo realna (resnična) in ne 

izmišljena. Med branjem si vsekakor večkrat vzemi premor, se razgibaj ali 

naredi kako drugo aktivnost, da se malo sprostiš. 

Spodnja vprašanja so lahko tebi in tistemu, ki te bo ocenjeval, v pomoč. Prosim, da 

mi potem, ko boš slišal oceno svojega branja, to oceno tudi sporočiš po 

elektronski pošti (zelo me zanima, kako ti bo šlo). 

RAZMISLI! 

Izbrano besedilo lahko prebereš  večkrat.  

Ali si izboljšal branje?   

Kako ti gre branje besedila, ki ga bereš prvič?   

Razumeš prebrano?  

Morda potrebuješ ponovno branje?    

 

 

Ko s to dejavnostjo končaš, pa si na šoslki spletni strani pogled navodila za kulturni 

dan, si izberi še kakšno ustvarjalno dejavnost in jo naredi. 

 

Predvsem pa naj bo tvoj dan sproščen. Po 4 tednih pridnega in sprotnega dela, si 

zaslužiš malo sprostitve. 



 

 

 

 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE 

 GLASNEGA BRANJA 

 

MOJA 
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KAJ MORAM  

IZBOLJŠATI? 

ODLIČNO (5) 

• Berem  tekoče in z ustreznimi poudarki.  

• Izgovarjam razločno.  

• Daljše besede berem brez zatikanja.  

• Berem z razumevanjem.  

• Z načinom branja motiviram poslušalca.  

 

  

PRAV DOBRO (4)  

• Berem tekoče vendar brez ustreznih 

poudarkov.  

• Izgovarjam razločno.  

• Daljše besede berem nekoliko zatikajoče. 

• Berem z razumevanjem.  

• Z načinom branja delno motiviram 

poslušalca. 

 

  

DOBRO (3)  

• Berem zatikajoče, brez ustreznih 

poudarkov.  

• Izgovarjam manj razločno.  

• Daljše besede preberem s pomočjo 

črkovanja ali »vlečenja« glasov.  

• Berem z delnim razumevanjem.  

• Z načinom branja ne motiviram poslušalca. 

 

  

ZADOSTNO (2) 

• Berem zelo zatikajoče, brez poudarkov. 

• Izgovarjam pogosto nerazločno. 

• Daljših besed ne prebere pravilno.  

• Berem z minimalnim razumevanjem.  

• Z načinom branja odvračam poslušalca.  

 

  

NEZADOSTNO (1)  

• Berem s črkovanjem, brez upoštevanja 

končnih ločil. Izgovarjam nerazločno.  

• Daljših besed ne preberem.  

• Berem brez razumevanja besedila.  

 

  


