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Pozdravljena, draga učenka, dragi učenec! 

V 8. tednu učenja na daljavo bomo spoznavali oceno – knjig, prireditev, zakaj jih sploh beremo in 

kako jih tvorimo. Za delo boš potreboval SDZ 9 (izdaja s plusom) in jezikovni zvezek. 

Spomni se: z najosnovnejšo oceno (knjige) smo se srečali že v 6. razredu. Tokrat bomo to znanje 

nadgradili. 

Razmisli:  
- Si že kdaj komu (sošolcu, prijatelju …) priporočil knjigo, ki je tebe posebej pritegnila?  

- Morda si se udeležil predstave, koncerta, na kateri/-em si zelo užival?  

- Kako bi utemeljil, zakaj naj si ogledamo prav določen film?  

- Si imel pri utemeljitvi kaj težav?  

- So naslovniki upoštevali tvoja priporočila? So se strinjali s teboj?  
 

RAZLAGA  
Ljudje smo si različni, o stvareh in dogodkih imamo različna (svoja), lastna mnenja. Pomembno je, da 
si o stvareh ustvarimo svoja mnenja (ne ponavljamo tistega, kar smo prebrali, kar je nekdo rekel, kar 
smo slišali …). Kako izrazimo svoje mnenje, je odvisno od nas samih, od naše radovednosti, znanja, 
razgledanosti in tudi od tega, kako svoje mnenje predstavimo in utemeljimo.  
V oceni (knjige, dogodka, filma) predstavimo svoje mnenje o delu/dogodku z utemeljitvijo. Ocena je 
neumetnostno besedilo.  
Kako to naredimo?  
1. Najprej predstavimo tisto (npr. knjigo, film), o čemer bomo govorili. To so splošni podatki – avtor, 
kje in kdaj je bilo delo objavljeno, predvajano, zaigrano, kdo je prevajalec/režiser …, koliko je strani 
oz. čas trajanja …  

2. Sledi kratka vsebina (glavni dogodki, osebe – oznaka).  

3. Delo/dogodek ocenimo: npr.: kako se knjiga bere, je napeta, je film pretresljiv, kaj nas pritegne … - 
delo hvalimo oz. grajamo. 

4. Priporočilo (zakaj in komu) – lastno mnenje z utemeljitvijo, saj s tem sooblikujemo javno mnenje.   

5. Pod oceno se podpišemo z imenom in priimkom.  
 
(Pojasnilo: v tem tednu ti ne bom razčlenila snovi na ure po dnevih; delo si razdeli in organiziraj sam.) 
 
TVOJE DELO: 
Kaj moraš narediti? 

1. Predelaš snov 13. enote (SDZ 9, izdaja s plusom) – Odlično, zabavno, poučnoin sicer rešuješ 
(zapišeš) naloge od 3. do 14. (strani od 44 do 50).  

2. Ponavljaš in utrjuješ: Vaja dela mojstra (vse naloge, ki še niso rešene). 
3. V jezikovni zvezek prepišeš Razlago – naslov: OCENA knjige/filma/prireditve ... do Pojasnila. 
4. Učiteljici pošlješ sliki strani 46 in 47 do petka, 15. 5. 2020. Posebej razmisli o pomenu naslova 

enote (9. naloga). 
 
 
                                                       Ustvarjalen in lep teden vam želim učiteljica Marta Keržan. 
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