
Učni cilji, ki jih učenci usvajajo (projekt »Domače branje malo drugače«) 
Avtorja: Anja Križaj (profesorica razrednega pouka) in Gorazd Vasiljević (profesor 

matematike in računalništva) 

 

1.– 3. razred 

 

SLOVENSKI JEZIK: 

Učenci: 

 izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri 
poslušanju, branju; 

 poglabljajo prvotno doživetje in razumevanje ter izražajo mnenje o besedilu; 

 posamezna besedila primerjajo in vrednotijo; 

 ob besedilih spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in domišljijskim 
svetom v književnem besedilu; 

 razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo ter privzemanja 
vloge osebe; 

 poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj; 

 ugotavljajo v čem se književna oseba od njih razlikuje (ravnanja, čustva); 

 podatke o književnih osebi iz besedila dopolnijo s podobami iz vsakdanje v podobnem 
položaju kot književna oseba; 

 izluščijo tiste motive za ravnanje književnih oseb, ki jih poznajo iz lastne izkušnje; 

 domišljijsko predstavo dogajalnega prstora in časa povezujejo s svojimi izkušnjami iz 
vsakdanjega sveta in iz drugih umetnostnih del; 

 obnavljajo zgodbo tako, da dogajanje prikazujejo z uporabo sličic/niza sličic oziroma s 
kombinacijo sličic in zapisa, tvorijo govorna besedila z različnimi pripovedovalci. 

 
4.- 6. razred 

 
SLOVENSKI JEZIK: 
Učenci: 

 razvijajo recepcijsko zmožnost, to je zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja 
književnih besedil; 

 so zmožni značaj in ravnavnje književne osebe, ki doživlja take dogodivščine, ki bi si jih želeli 
doživljti sami, ter se vživeti v osebo, ki jim je podobna najmanj v eni konkretni lastnosti; 

 opazujejo perspektivi glavne in še ene stranske književne osebe ter ju primerjajo; 

 postopoma zaznavajo tudi tako značajsko lastnost, ki se zdi v nasprotju z njeno splošno 
značajsko oznako (na primer negativna lastnost pri sicer pozitivni osebi); 
 

 oblikujejo čutno domišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa, razvijajo zmožnost 
slediti dogajanju na več dogajalnih prostorih/časih hkrati; 

 sledijo dogajanju na več dogajalnih prostorih in dogajanju, pri katerem se dogajalni časi 
prepletajo; 

 obnovijo oziroma povzamejo bistvene dogodke; 

 ugotavljajo, o čem govori književno besedilo (tema), kaj je sporočilo književnega besedila; 

 razvijajo recepcijsko zmožnost (doživljanje, razumevanje in vrednotenje književnih besedil), 
tako da se odzivajo na književna besedila v najrazličnejših oblikah; 

 pišejo zgodbe »kaj bi bilo, če bi jaz enkrat ...«; 

 zapisujejo manjkajoči del zgodbe; 

 tvorijo nove domišljijske svetove s podobnima dogajalnim prostorom in časom, kot je v 



književnme besedilu; 

 upovedujejo zgodbo vsakdo s perspektive druge književne osebe in utemeljujejo svoje 
videnje s primeri iz besedila; 

 spreminjajo književna besedila – predzgodbe, novi konci, manjkajoči deli; 

 preoblikujejo krajše književno besedilo v strip ali nasprotno. 
 

PROGRAMIRANJE: 
Učenci: 

 razumejo pojem algoritem; 

 znajo vsakdanji problem opisati kot zaporedje korakov; 

 znajo z algoritmom predstaviti preprosto opravilo; 

 znajo algoritem zapisati s programom; 

 prepoznajo in znajo odpraviti napake v svojem programu; 

 so zmožni grafične predstavitve scene (velikost objektov, ozadje, pozicioniranje); 

 so zmožni sinronizacije dialogov/zvokov; 

 so zmožni razumeti in realizirati interakcije med liki in objekti. 
 

7. – 9. razred 
 

SLOVENSKI JEZIK: 
Učenci: 

 besedila medbesedilno primerjajo in vrednotijo; 

 prepoznavajo značilnosti socialnega položaja književnih oseb in poskušajo razumeti tudi 
psihološke in etične lastnosti posamezne osebe; 

 zaznavajo perspektive več književnih oseb in razumejo njihovo soodvisnost; ugotavljajo kako 
in kje se to kaže v književnem besedilu; 

 prepoznavajo motive za ravnanje književnih oseb ( namere, misli, čustva …) in jih primerjajo s 
svojim pogledom na svet; razumejo socialne motive za ravnanje oseb; 

 oblikujejo čutnodomišljijske predstave književnega prostora; ugotavljajo vkateri dogajalni čas 
je postavljeno dogajanje; 

 opazujejo vzročno-posledična in časovna razmerja med dogodki v besedilu; 

 kronološko razvrščajo dogodke, tudi kadar gre za analitično oziroma retrospektivno 
dogajalno zgradbo; 

 ločijo glavno in stransko dogajanje ter dogajanje v različnih časih in na različnih krajih, 

 strnjeno in podrobno povzemajo, obnavljajo dogajanje; 

 izluščijo osrednjo temo besedila; 

 ustvarjajo umetnostno besedilo kot poseben  položaj, kar zaznavajo v procesu tvorjenja 
(po)ustvarjalnega besedila, kadar sami oblikujejo besedilni svet in se pri tem upirajo na svoje 
(medbesedilne) izkušnje in znanje. 

 
PROGRAMIRANJE: 
Učenci: 

 znajo v algoritem vključiti vejitev (če) in ponavljanje (zanke); 

 znajo v programu prebrati vhodne podatke in jih vključiti v program; 

 znajo izpisovati vrednosti spremenljivk med izvajanjem programa in izpisati končni rezultat; 

 v program vključijo logične operatorje; 

 znajo uporabiti pogojni stavek in izvesti vejitev; 

 razumejo pojem zanke in ga znajo uporabiti za rešitev problema; 

 izdelajo lastne like, ozadja in druge grafične elemente in jih smiselno uporabijo v svojem 
programu. 


