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 Splošna sporazumevalna 

zmožnost 

Besedišče Poslušanje in slušno 

razumevanje 

Branje in bralno razumevanje 

5 Samostojno poimenuje, 

pripoveduje, se sporazumeva po 

znanih vzorcih. 

Pravilno in raznoliko, 

popolnoma ustrezno 

poimenuje obravnavane 

predmete. 

Samostojno razume pogosto 

rabljena in z gestami oz. 

mimiko podprta navodila za 

delo v razredu. 

Samostojno v celoti prepozna zapis 

osnovnega in pogosto rabljenega 

besedišča, razume posamezne 

preproste besede, besedne zveze ob 

nebesedni podpori (npr. slikah, 

predmetih). 

4 Skoraj brez pomoči učitelja se 

sporazumeva po znanih vzorcih. 

Primerno in večinoma 

ustrezno poimenuje 

obravnavane predmete. 

Skoraj brez pomoči razume 

pogosto rabljena in z gestami 

oz. mimiko podprta navodila 

za delo v razredu. 

Prepozna večino osnovnega in pogosto 

rabljenega zapisa besedišča, in razume 

večinoma posameznih preprostih 

besed, besednih zvez ob nebesedni 

podpori (npr. slikah, predmetih). 

3 Za sporazumevanje po znanih 

vzorcih potrebuje pogosto 

dodatno spodbudo, izražanje je 

na nekaj mestih oteženo. 

Ustrezno, s posameznimi 

neustreznostmi, občasno 

pomanjkljivo in s pomočjo 

učitelja poimenuje 

obravnavane predmete. 

Z dodatno pomočjo učitelja 

razume pogosto rabljena in z 

gestami oz. mimiko podprta 

navodila za delo v razredu. 

Prepozna nekaj osnovnega in pogosto 

rabljenega zapisa besedišča, in razume 

večinoma posameznih preprostih 

besed, besednih zvez ob nebesedni 

podpori (npr. slikah, predmetih). 

2 Za sporazumevanje po vzorcih 

potrebuje stalno dodatno 

spodbudo. Kljub dodatni  

podpori učitelja je 

sporazumevanje oteženo. 

Obravnavane predmete 

prepozna ob nareku 

učitelja. 

Z veliko pomoči učitelja 

razume pogosto rabljena in z 

gestami oz. mimiko podprta 

navodila za delo v razredu. 

Prepozna ozek nabor osnovnega in 

pogosto rabljenega zapisa besedišča, in 

okrnjeno razume posamezne preproste 

besede, besedne zveze ob nebesedni 

podpori (npr. slikah, predmetih). 

1 Se, kljub veliki podpori učitelja, 

ne sporazumeva po znanih 

Obravnavanih predmetov 

ne prepozna in jih ne 

Pozna le redke značilnosti. Ob nebesedni podpori ne razume niti 

osnovnega in znanega besedišča ali 
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vzorcih.  poimenuje niti ob pomoči 

učitelja. 

besednih zvez. 

 

PISNO OCENJEVANJE: 

0 - 44 % nzd (1) 

45 - 64 % zd (2) 

65 - 79 % db (3) 

80 - 89 % pdb (4) 

90 - 100 % odl (5) 

 


