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Dober dan, učenke in učenci 9. c/3! 

  
Vaša poslana besedila sem pregledala in zapisala popravke, kjer je bilo potrebno. Dobro 
napredujete in to me veseli. Še vedno pa se mi nekaj učencev ni oglasilo; to me pa skrbi. 
  
Kdor namerava zaključiti bralno značko, naj mi sporoči, ker moram podatke zabeležiti in tudi 
posredovati knjižničarki. 
  
Ponavljajte snov. Ko bomo v šoli, bom morala pridobiti še kakšno oceno. 
  
Ta teden bomo obravnavali 13. poglavje: Odlično, zabavno, poučno, :-)! 

  
Razmišljali bomo, čemu beremo ocene knjig, prireditev in podobnega, in kaj je zanje 
značilno, pa tudi, na kaj moramo paziti, ko pišemo ali izrekamo oceno knjige, prireditve ... 
  
Se vam je že kdaj zgodilo, da neke knjige niste prebrali ali si filma niste ogledali, ker ste slišali, 
da »knjiga ni dobra« ali »da je film zanič«? Morda pa je kdo med vami, ki želi primerjati svoje 
mnenje z mnenjem »ocenjevalca«, zato prebere knjigo ali si ogleda film. In? Mnenje 
zadnjega ni vedno enako s prvim »ocenjevalcem«. 
Kdo je pravzaprav poklican, da ocenjuje knjige, filme, gledališke predstave ...? 

To je strokovnjak, ki pozna na stroko, ki jo ocenjuje. 
 /Se spomnite ... Prešeren, Apel in čevljar: »Le čevlje sodi naj ...«/ 

  
Odpri 2. delovni zvezek, str. 43–50: Odlično, zabavno, poučno, :-)! 

  
V nadaljevanju odgovori na vprašanja 1. in 2. naloge; preberi besedilo Sodobni kapitalizem in 
napiši odgovore. S pomočjo SSKJ zapiši razlago prevzetih besed, ki ti bodo pomagale pri 
razumevanju izhodiščnega besedila, ki ga preberi znova, tokrat zelo natančno. Reši vse vaje 
do vključno 15. na strani 50. 
  
Naloge s pomočjo Rešitev preveri in jih obkljukaj, popravi ali dopolni s pisalom drugačne 
barve ter zapiši še datum. 
  
V zvezek napiši povzetek obravnavane snovi. 
  
Izvedel si, da je ocena besedilo, v katerem sporočevalec ocenjuje, hvali ali graja, neko 
delo. O tem, kar ocenjuje, mora veliko vedeti. S svojim subjektivnim mnenjem vpliva na 
mnenje bralcev, gledalcev in na ta način sooblikuje javno mnenje. Ocenjevalec se mora pod 
svojo oceno podpisati. 
  

Poslušaj posnetek na spodnji povezavi in v zvezek zapiši, kaj je bilo ocenjevano, kje je bilo 
to objavljeno in kdo je ocenjeval. 

 
Ocena knjige, povezava na spletno povezavo programa Ars: 



https://ars.rtvslo.si/2019/06/jacques-prevert-besede-2/ 

  

Kratko oceno o zadevi imenujemo presoja ali recenzija. 

Še sam napiši oceno knjige. Najbolje, da tiste, ki si jo bral nazadnje, ali pa knjige domačega 
branja. Pošlji mi jo na znani e-naslov, pisava CALIBRI, velikost črk 12. 

Kako napišeš oceno knjige 

Knjigo najprej prebereš. 
1. Predstaviš delo, ki je predmet ocene: podatki o knjigi, avtorju, založbi, letu izdaje. 
2. V jedrnem delu: razmisliš o vsebini, kako je le-ta podana, raziščeš jezikovne značilnosti, 
besedni red, bogatost izražanja, svoje vtise ob branju; primerjaš avtorjeva prejšnja dela s 
tem, ki si ga pravkar prebral. 
3. Zaključimo z mislijo, povzetkom, ki kaže na splošni vtis o prebrani knjigi. 
(Od tega je, kadar gre za »pravo oceno«, sicer odvisen tudi odziv javnosti: ali bo knjigo 
kdo  prebral/kupil ali ne.) 
  
Želim vam uspešno delo in vas lepo pozdravljam. 
Milena Herblan Gostiša. 
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