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KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ITALIJANŠČINI 

v 1. in 2. razredu 

 

USTNO OCENJEVANJE ZNANJA 

V prvem in drugem razredu je ocenjevanja znanja ustno. Učenčevo znanje in napredek  sta 

ovrednotena z opisno oceno. Zaključna ocena temelji na ocenah različnih učenčevih izdelkov 

v daljšem časovnem obdobju in na različnih načinih ocenjevanja. 

GOVORNO SPOROČANJE 

 

UČNI CILJI STANDARD 

Razbere temeljno vsebino besedila, zazna zaporedje 

dogodkov in občutja. Pove osnovne podatke o sebi in 

osebah v neposredni okolici ter zastavlja vprašanja sošolcu. 

Deklamira in zapoje pesmi ter pri tem jasno izgovarja in 

naglašuje besede. 

 

Višja raven 

Razume temeljno vsebino besedila, pomembne besede in 

besedne zveze. Pove nekaj podatkov o sebi. Deklamira in 

zapoje pesmi in besede jasno izgovarja. 

 

Temeljna raven 

Razume temeljno vsebino besedila in pomembne besede. 

Pove le nekaj podatkov o sebi. Deklamira in zapoje pesmi in 

besede še razumljivo izgovarja. 

 

Minimalna raven 

 

GOVORNO SPORAZUMEVANJE 

 

UČNI CILJI STANDARD 

V igri vlog se odziva s preoblikovanjem posameznih povedi. 

Na preprost način opiše predmet, osebo, žival ali pojav tako, 

da navede nekaj lastnosti. V medsebojnih stikih se odziva 

tako, da prosi za dodatno pojasnilo,vpraša za dovoljenje. V 

pogovoru o znani vsebini sodeluje z besednimi zvezami ali z 

enostavčnimi povedmi. Razume vsa navodila pri pouku in se 

po njih ravna. 

 

Višja raven 

V igri vlog se odziva s ponavljanjem posameznih besednih 

zvez in povedi. Navede le nekaj lastnosti predmetov, oseb, 

živali in pojavov. Vošči, čestita, povabi. V pogovoru o znani 

vsebini sodeluje nebesedno ali s posamezno besedo. 

Razume pogosta navodila pri pouku. 

 

Temeljna raven 

V igri vlog se odziva s posamezno besedo, gibom in 

mimiko. Poimenuje predmete, osebe, živali in pojave. 

Pozdravi, odzdravi, se zahvali in opraviči. V pogovoru o 

znani vsebini sodeluje nebesedno, s pritrjevanjem in 

zanikanjem. Razume le osnovna in najbolj pogosta navodila 

pri pouku. 

 

Minimalna raven 

 


