6. RAZRED
Učenci s seznama poljubno izberejo dve knjigi, ki jih želijo prebrati, dve knjigi pa bo
določila učiteljica.
Preverjanje prebranega bo potekalo na tri različne načine:

1.

Preverjanje prebranega bo v obliki govornega nastopa, na katerega se učenec pripravi
doma po učiteljičinih navodilih in priporočilih. Govorni nastop se oceni po vnaprej
predstavljenih kriterijih.

2.

Preverjanje bo v pisni obliki kot spis, in sicer ocena ali kritika prebrane knjige. Navodila
in priporočila učenci prav tako dobijo od učiteljice, ocenjevanje pa poteka v šoli.

3.

Preverjanje bo v pisni obliki, in sicer test z vprašanji, ki zahtevajo učenčevo poglobljeno
branje knjige.

Učenci bodo v pomoč pri pripravi na ocenjevane znanja dobili list s ključnimi točkami, po katerih
se lahko doma samostojno pripravljajo. Če učenec brez opravičljivega razloga knjige ne
prebere do dogovorjenega datuma, ne more biti ocenjen s pozitivno oceno. O možnostih
popravljanja negativne ocene se dogovori z učiteljico.
1. domače branje: knjiga po izbiri iz seznama - 4. november
2020
2. domače branje: France Bevk: Pestrna - 7. januar 2021

3. domače branje: Jeff Kinney: zbirka Dnevnik nabritega mulca
(knjiga po izbiri) 9. marec 2021
4. domače branje: Michael Lawrence: zbirka Prigode Žverka
Skoka (knjiga po izbiri) 5. maj 2021

DOMAČE BRANJE
AVTOR

NASLOV KNJIGE

COLFER, E.

Knjižničarka Mrcina

ČOPIĆ, B.

Oslovska leta

DAHL, R.

Danny, prvak sveta

GUILLOT, R.

Bela griva

HITREC, H.

Eko, eko

INGOLIČ, A.

Potopljena galeja

INGOLIČ, A.

Tajno društvo PGC

WOLF HARRANTH

Jaz sem vate, ti pa vame

KODRIČ, N.

Lov na zvezde

KOVAČEVIČ, B.

Babilonski stolp

KOVAČEVIČ, B.

Jakobova lestev

LINDGREN, A.

Ronja, razbojniška hči

MATE, M.

Babica v supergah

NOVAK, B.

Bela past

VIDMAR, J.

Prijatelji

ORR, W.

Nimin otok
Pravljice iz Tisoč in ene noči

PREGL, S.

Odprava zelenega zmaja

PREGL, S.

Priročnik za klatenje

RUDOLF, M.

Kje je Jure

RUDOLF, M.

Skrivnost stare vile

SELIŠKAR, T.

Bratovščina sinjega galeba

SIVEC, I.

Bližnje srečanje z medvedko Pepco

SKLENITZKA, F. S.

Črna knjiga skrivnosti

TAMARO, S.

Srce iz špeha

TWAIN, M.

Prigode Toma Sawerja

ZIDAR, P.

Kukavičji Mihec

NAVODILA ZA FINŽGARJEVO BRALNO ZNAČKO
Iz seznama za domače branje izberi 5 knjig, ki jih nisi izbral za
domače branje. 6. knjiga bo pesniška zbirka iz spodnejga seznama. Eno
pesem iz pesniške zbirke, primerno tvoji starosti, se boš naučil na
pamet.
Knjige za bralno značko lahko pričneš predstavljati učiteljici že drugi
teden pouka (običajno med odmorom po pouku slovenščine).
AVTOR

NASLOV KNJIGE

GREGORIČ, G. B.

Navodila za randi ali Odskočnice

PAVČEK, T.

Vrtiljak ali Majnice, fulaste pesmi

ŠTAMPE-ŽMAVC, B.

Čaroznanke ali Živa hiša

NOVAK, B. A.

Kako rastejo stvari

2 knjigi lahko izbereš po svoji želji, vendar se prej posvetuj z učiteljico,
če sta primerni.
Za pridno branje boš nagrajen z lepo oceno v redovalnico.
Učiteljica slovenščine
Barbara Bajželj

O vsaki prebrani knjigi iz seznama za domače branje razmišljaj o spodnjih
točkah, ko se boš pripravljal na ocenjevanje znanja, lahko za vajo tudi
napišeš na list:

 naslov knjige,
 ime in priimek avtorja,
 ime in priimek ilustratorja (če obstaja),
 ime založbe in letnico izdaje,
 oznaka oseb (izberi si tri osebe in predstavi njihov značaj, videz,
ravnanje ...),

 kraj in čas dogajanja,
 opis zanimivega dogodka (naj obsega približno pol strani),
 sporočilo knjige (kaj ti vsebina sporoča, morda kak nauk, kaj se lahko
iz vsebine naučimo – to ni kratek povzetek zgodbe),

 mnenje o prebrani knjigi (Knjiga mi je všeč, ker ...).
Pred ocenjevanjem domačega branj se lahko o vseh nejasnostih, ki se ti porajajo
ob pripravi na ocenjevanje, pogovoriš z učiteljico, da skupaj poiščeta rešitev.

Na list papirja napiši spis oziroma zaokroženo besedilo, ki naj obsega vsaj
pol strani A4 lista. V njem pokaži literarno znanje o prebrani knjigi
(France Bevk: Pestrna), in sicer naj tvoje besedilo vsebuje:
a) kraj in čas dogajanja
b) oznako glavne in ene stranske osebe
c) sporočilo knjige, ki ga utemelji s primeri iz vsebine knjige
č) mnenje o prebrani knjigi, v katerega vključiš primerjavo z eno drugo knjigo po
tvojem izboru, ki si jo prebral

PIŠI V CELIH POVEDIH! Pazi na jezikovno pravilnost in na to, da ne boš
pisal spisa po točkah, pač pa kot smiselno celoto. Spisu na začetku dodaj
primeren uvod. Kaj boš v uvodu napisal, je tvoja izbira, vendar ne smeš začeti
z odgovarjanjem na zgornje točke.

Pred ocenjevanjem domačega branj se lahko o vseh nejasnostih, ki se ti porajajo
ob pripravi na ocenjevanje, pogovoriš z učiteljico, da skupaj poiščeta rešitev.

