
ANALIZA ČETRTEGA PREVERJANJA ZNANJA 

9. razred/1. skupina 

Kaj je besedilo? 
 

Vsi učenci so pravilno razložili. 

Kaj je besediloslovje? 
 

Trije učenci so pravilno odgovorili. 

Kateri dejavniki vplivajo na delitev besedil na 

posamezne vrste? Zapiši štiri. 
 

Samo en učenec je popolnoma pravilno 
odgovoril. 

Poimenuj vrsti besedil glede na število 

naslovnikov. 
 

Vsi učenci so pravilno razložili. 

Poimenuj vrste besedil glede na 
funkcijo/namen besedila. 

 
 

Trije učenci so pravilno odgovorili. 

Zapiši 3 značilnosti praktičnosporazumevalnih 

besedil. 
 

Vsi učenci so pravilno razložili. 

Zapiši 3 značilnosti strokovnih besedil. 
 

Trije učenci so pravilno odgovorili. 

Zapiši 3 značilnosti uradovalnih besedil. 
 

Trije učenci so pravilno odgovorili. 

Zapiši tri značilnosti publicističnih besedil. 
 

Vsi učenci so pravilno razložili. 

novica 
 

Vsi učenci so pravilno uvrstili. 

predavanje 
 

Trije učenci so pravilno uvrstili. 

opravičilo 
 

Trije učenci so pravilno uvrstili. 

voščilnica 
 

Vsi učenci so pravilno uvrstili. 

učbenik 
 

Vsi učenci so pravilno uvrstili. 

reportaža 
 

Vsi učenci so pravilno uvrstili. 

pogodba 
 

Vsi učenci so pravilno uvrstili. 

čestitka 
 

Vsi učenci so pravilno uvrstili. 

navodilo za uporabo 
 

Trije učenci so pravilno uvrstili. 

9. r. – Smiljan Pristavnik 
Od 8 učencev so preverjanje rešili 4 učenci. 

 

 

 

 

 

 

 



9. razred/2. skupina 

Dragi učenci, 

tokrat ste preizkusili svoje znanje o vrstah besedil. To snov smo obdelali še v šoli, zato ste jo 

sedaj samo ponovili in utrdili. Iz vaših natančnih odgovorov je razvidno, da niste imeli težke 

naloge, zato bo tudi moja današnja analiza kratka.  

Samo ena učenka je pomanjkljivo odgovorila na prvo vprašanje, kaj je besedilo. Besedilo je 

sporočilo, sestavljeno iz ene ali več povedi, ki so med seboj logično povezane. Da je besedilo 

ustrezno, mora biti zaokroženo, smiselno in urejeno. Večinoma ste znali povedati tudi, kaj je 

besediloslovje – veda, ki preučuje besedila. Dve učenki sta napisali, da ta jezikovna veja 

preučuje jezikovne pojave, ki segajo čez mejo povedi. Ali razumeta to, kar sta napisali? Bi v 

razredu znali to razložiti? Če nečesa ne razumemo, je bolje, da tega ne napišemo. 

Pravilno ste odgovorili, da glede na število naslovnikov besedila ločimo na zasebna in javna.  

Samo ena učenka ni znala poimenovati vrst besedil glede na funkcijo/namen. Drugi ste 

pravilno odgovorili, da gre za praktičnosporazumevalna, publicistična, strokovna in uradovalna 

besedila.  

Vsi (razen enega učenca, ki je pod ta vprašanja navedel primere za te vrste besedil) ste napisali 

po tri značilnosti vseh štirih vrst besedil. 

Nekaj več težav ste imeli samo pri vprašanju Kateri dejavniki vplivajo na delitev besedil na 

posamezne vrste? Ti dejavniki so okoliščine, namen, tema, jezik in vrsta prenosnika 

Dragi učenci, v tem tednu imate čas, da se pripravite na pisno ocenjevanje znanja, ki bo v obliki 

spletne ankete potekalo v PONEDELJEK, 18. 5. 2020, ob 10.00. Snov: moderna, Ivan Cankar: 

Bobi in vrste besedil. Pri pisanju pazite, da bodo vaši odgovori jezikovno in slovnično pravilni 

(velika začetnica, ločila, odgovarjanje v celih povedih, kjer bo to potrebno …). 

Če imate kakšno vprašanje, mi javite. 

Želim vam uspešno delo v tem tednu in vas lepo pozdravljam. 

Učiteljica Milanka 

  



9. razred/3. skupina 

Dragi učenci, 

počitnice so mimo in spet se je začela šola. V tem tednu ste reševali spletno preverjanje, ki se je 

nanašalo na vsebine o VRSTAH BESEDIL. 

Pri delu ste bili skoraj vsi učenci uspešni. Večinoma ste odgovorili na vsa vprašanja, vaši odgovori pa so 

bili skoraj vedno pravilni. 

Odgovori na vprašanja so sledeči: 

1. Besedilo je sporočilo, sestavljeno iz ene ali več povedi, ki so med seboj logično povezane. 
Besedilo mora biti zaokroženo (vsebinsko in oblikovno povezano), smiselno (jasno izražena 
tema in namen) in urejeno (slovnično in pravopisno pravilno).  

2. Veda, ki preučuje besedila, je besediloslovje. 
3. V vsakem besedilu upoštevamo različne dejavnike: okoliščine, namen, temo, jezik, 

vrsto prenosnika, zato so besedila lahko: UMETNOSTNA, NEUMETNOSTNA; ZASEBNA, 
JAVNA; URADNA, NEURADNA; ENOGOVORNA, DVOGOVORNA; SUBJEKTIVNA, 
OBJEKTIVNA; GOVORJENA, ZAPISANA. 

4. Glede na število naslovnikov so besedila zasebna ali javna. 

5. Glede na funkcijo oz. namen besedila so ta lahko: praktičnosporazumevalna, 

uradovalna, publicistična in strokovna. 

6. Značilnosti praktičnosporazumevalnih besedil so: največkrat nastajajo v zasebnem 

okolju, teme so vsakdanje, preproste, sporazumevanje poteka (večinoma) v neknjižnem in 

razumljivem jeziku, več je govorjenih kot zapisanih besedil. 

7. Značilnosti strokovnih besedil so: obravnavajo ozka strokovna področja in 

posredujejo nova spoznanja, namenjena so širši oz. ožji strokovni javnosti, tj. 

strokovnjakom s tega področja (medicine, računalništva ...) ali bralcem, ki jih to 

področje zanima, za razumevanje takšnih besedil naslovnik potrebuje določeno 

predznanje, jezik je knjižni, v besedilu pa je veliko strokovnih izrazov ali têrminov, 

besedila so govorjena ali zapisana, prevladuje objektivno izražanje (avtor se izogiba 

predstavljanju svojega mnenja), nekatera strokovna besedila so poljudnoznanstvena–

namenjena tudi nestrokovnjakom. 

8. Značilnosti uradovalnih besedil so: namenjena so sporazumevanju med uradno 

ustanovo in posameznikom, zato je uporabljeno vikanje in spoštljivo nagovarjanje, 

jezik je knjižni, besedila so večinoma zapisana, objektivna, zasebna ali javna, zapisana 

besedila imajo posebno zgradbo oz. obliko (zgradba uradnega dopisa), na koncu s 

podpisom zagotavljamo avtorstvo. 

9. Značilnosti publicističnih besedil so: z njimi sporočevalci na razumljiv način poročajo o 

zanimivih dogodkih in s svojimi komentarji, ocenami ipd. tudi vplivajo na stališča 

naslovnikov, objavljena so v medijih (v časopisih, na spletu, radiu, televiziji), besedila 

so lahko govorjena ali zapisana, zapisana besedila nas pritegnejo z odebeljenimi in 

domiselnimi naslovi, spremljajočimi fotografijami, ilustracijami, grafičnimi prikazi ... 

10. Označi, v katero vrsto, glede na namen, uvrščamo spodnja besedila.  
 



 praktičnospor
azumevalno 

uradovalno strokovno  publicistično 

novica 
   x  

predavanje 
  x   

opravičilo 
 x    

voščilnica x     
učbenik 

  x   

reportaža 
   x  

pogodba 
 x    

čestitka x     

navodilo za uporabo 
  x   

 

Z odgovori ste v velikem številu dokazali, da ste snov predelali in jo razumeli.  

Nekateri ste se zelo potrudili in upoštevali vsa navodila. Pohvalila bi Brino, Alino, Tejo, Tajo, Manco, 

Zalo, Pijo in Rebeko. 

Še naprej redno rešujte preverjanja ter ponavljajte snov, ki jo obravnavamo. Pri reševanju anket pa 

bodite pozorni, da zapišete svoje ime in priimek ter na koncu kliknete ne samo ZDANJA STRAN, ampak 

tudi KONEC. 

 

Lep pozdrav 

vaša učiteljica Petra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. razred/4. skupina 

Dragi učenci,  

tudi tokrat ste se v večini odzvali na reševanje spletnega preverjanja znanja o prebranem  

umetnostnem besedilu (preverjanje je rešilo 17 učencev od 19). Uroš in David, kaj se dogaja?  

Vesela se, da je tudi Jasna tokrat lahko pristopila k reševanju nalog.  

Učitelji smo vam pripravili preverjanje znanja iz snovi, ki je predvidena tudi za ocenjevanje 

znanja v maju. Odgovarjali ste na 10 vprašanj. Ker je bilo pri posameznih vprašanjih treba 

navesti več odgovorov, ste lahko dosegli 33 točk. Glede na dosežek zopet pozivam učence, naj 

mi pišejo, če potrebujejo mojo pomoč (Urban, Gal), na e-naslov: maja.ogrinc@os-trebnje.si. 

Kot skupina ste dosegli dober uspeh, in sicer v povprečju 22,6 točk. Najboljši rezultat je uspel 

Neji in Patriku. BRAVO 😊! Za lep dosežek lahko pohvalim tudi Jana, Leo, Vanjo, Mitjo, Lucijo  

in Kristjana. Kar tako naprej! 

Tokrat ste se ukvarjali z besediloslovjem. Snov je na videz mnogo bolj učena, kot se izkaže, ko 

se lotiš dela. Preprosteje povedano gre za preučevanje vrst neumetnostnih besedil. Večina vas 

je pravilno navedla značilnosti zahtevanih besedil. Žal sta dva (najbrž sta vajo reševala družno) 

namesto značilnosti besedil napisala vrste besedil, ki jih uvrščamo v posamezne skupine. 

Največja napaka, ki sem jo zasledila, je, da zamenjujete izraz javno z uradno. Javno besedilo je 

namenjeno množici naslovnikov, uradno pa je namenjeno naslovniku, s katerim sporočevalec 

ni v enakovrednem položaju. Na to morate paziti. Nekaj težav ste imeli tudi z razvrstitvijo 

posameznih besedil v skupino besedil. Opravičilo in voščilo sodita med 

praktičnosporazumevalna besedila, prav tako čestitka in navodilo za delo. Slednjega ste 

uvrščali med strokovna. Le kako bi bilo, če bi npr. navodilo za uporabo telefona lahko bral 

le (računalniški) strokovnjak? 

Tokrat ste se izboljšali tudi v tem, da vas je večina odgovore podala v povedih. To mi je všeč. 

Glede na to, da morate nekateri v maju nujno še pridobiti ali pa popravljati negativno oceno, 

je zdaj čas, da se po preverjanju znanja snov tudi naučite.  

»Vsak veliki dosežek se začne z besedami Poskusil bom.« To je modra misel, iz katere še 

naprej črpajte voljo za doseganje novih in novih znanj. 

Lepo vas pozdravljam. 

Vaša učiteljica Maja 
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9. razred/5. skupina                                                                                   VRSTA BESEDIL       

Nalogo je v skupini naredilo 5 učencev od 9. 

Odgovori so zapisani pravilno in v knjižnem jeziku. Pomagali ste si z zapiski, ob katerih ste 

spoznavali vrste besedil. Tako poznate tudi značilnosti posameznih besedil.  

V razredu bi besedila tudi iskali v različnih publikacijah ali pa jih tvorili. 

 

Učiteljica Mojca Bahun 

 

 

 

9. razred/6. skupina 

Pozdravljeni, učenci! 

Upam, da se res kmalu vidimo, in lepo zaključimo vaše šolanje v osnovni šoli. 

Tokrat vam z veseljem lahko napišem, da vas je večina na vsa vprašanja pravilno in lepo 

odgovorila. 

Manjše napakice so bile le pri uvrstitvi besedil pri zadnji nalogi. Snov smo že obravnavali v 

začetku šolskega leta, tako da mi je to tudi znak, da ste jo razumeli in dobro usvojili.  

Prihodnji teden bo potekalo ocenjevanje znanja. Če boste pri učenju naleteli na kakršne koli 

težave, mi lahko pišete na elektronski naslov, lahko pa se tudi slišimo in vidimo preko 

Zooma. 

Do sedaj ste lepo delali in tako si želim samo, da bi tako tudi zaključili. 

Meta Kmetič 

 


