
6. razred 

NAVODILA ZA DELO 

SLOVENŠČINA  

Učiteljica te bo danes okoli 9. oziroma 10. ure poklicala, da preveri tvoje 
znanje slovenščine. 

Naslednji teden V TOREK, 26. 5. 2020, imaš ocenjevanje.  

Ta dan moraš biti dosegljiv OD 9.00 DO 11.00. Če se ne javiš, si pri predmetu 
NEOCENJEN. 

Učiteljica bo postavila 16 vprašanj, na katera boš odgovoril. Spodaj so 
primeri vprašanj. 

SLOVNICA 

ŠTEVNIK 

1. Kako delimo števnike? 

2. Kako se vprašamo po glavnih števnikih? Kako se vprašamo po 
vrstilnih števnikih? 

3. Črkuj mi zapis števnika ….. 

VRSTE POVEDI 

1. Katere vrste povedi poznamo? 

2. Katero ločilo stoji na koncu pripovedne/vprašalne/vzklične povedi? 

3. Katero ločilo bi postavil na koncu te povedi: ……… 

4. Pripovedno poved spremeni v vprašalno. 

5. Vprašalnicam KDO, KJE, ZAKAJ … dopiši poved. 

VOZNI RED 

1. Kakšno besedilo je vozni red in za kaj ga uporabljamo? 

2. Iz voznega reda razberi …. 



JEDILNI LIST 

1. Kakšno besedilo je jedilni list? 

2. Katere kategorije imajo jedilni listi? 

3. Iz jedilnega lista povej ceno/sestavine …. 

KNJIŽEVNOST 

DRAMSKA IGRA 

1. Kaj je to dramsko besedilo? 

2. Kako je sestavljeno? 

3. Katero dramsko besedilo smo brali in o čem pripoveduje (kdo 
nastopa, kaj se dogaja, kje se dogaja, kakšen je konec…)? 

GLEDALIŠČE 

1. Kaj je gledališče? 

2. Naštej vsaj 3 osebe, ki so zaposlene v gledališču. 

LJUDSKA PRIPOVEDKA  

1. Kaj je pripovedka? 

2. Kaj pomeni beseda LJUDSKO? 

3. Katero pripovedko smo poslušali in o čem govori (kdo nastopa, kje 
in kdaj se dogaja zgodba, kaj se dogaja, kakšen je konec …)? 

  

KRITERIJ OCENJEVANJA 

Ocena 5: 

Na vsa vprašanja (16) odgovori pravilno. Pri enem ali dveh vprašanjih 
potrebuje spodbudo. 

Ocena 4: 

Na večino vprašanj odgovori pravilno. Pri treh ali štirih vprašanjih potrebuje  
spodbudo. 



Ocena 3: 

Na polovico vprašanj (8) odgovori pravilno. Pri večini vprašanj potrebuje  
spodbudo. 

Ocena 2: 

Na polovico vprašanj (8) odgovori pravilno. Pri vseh potrebuje spodbudo ali 
pomoč. 

Ocena 1: 

Učenec ne dosega kriterijev za oceno 2 ali več. 
 

 

 


