
Dober dan! 

 

V času prvomajskih počitnic ste nekaj časa posvetili tudi branju knjig. Marsikdo izmed vas pa 

si je ogledal tudi kak film. Pa me zanima, kakšna se vam je zdela knjiga, ki ste jo brali? Je bila 

zanimiva? Kaj ti je bilo v knjigi všeč? Kaj pa film? Nezanimiv? Zakaj? 

Na ta in še mnoga druga vprašanja odgovarjamo, ko se 

lotimo pisanja ocene/kritike knjige ali filma. Seveda 

lahko ocenjujemo še kaj drugega, npr. gledališko 

predstavo, glasbeni koncert, športno prireditev … 

 

 

Mi bomo podrobneje spoznali oceno knjige in filma. Pa pojdimo kar po vrsti. Pred pisanjem 

je pomembno, da vemo naslednje: 

 

1. Knjigo ali film, ki jo oz. ga ocenjujemo, moramo dobro poznati. 

2. Kritika ni vedno negativna. V izogib negativnemu prizvoku raje uporabljajmo izraz 

ocena (le-ta je lahko pozitivna ali negativna). 

3. Vrednotimo delo (knjigo/film), ne avtorja/režiserja. 

 

Katere značilnosti vsebuje besedilna vrsta ocena knjige oz. filma? 

 Osnovne podatke o knjigi/filmu (knjiga: naslov, avtor, ime založbe, leto izdaje; 

film: naslov, režiser, igralci, datum ogleda). 

 Povzetek (ta je vedno kratek) vsebine knjige/filma. 

 Mnenje o vsebini knjige/filma, o načinu pisanja/igranju, jeziku – svoje mnenje 
moramo vedno utemeljiti (navedemo, zakaj tako mislimo). 

 

 

Tako, spoznali smo oceno knjige oz. filma. Sedaj pa si na vrsti ti. Vzemi mapo za jezikovni 

pouk in pod poglavje Sporočanje naredi naslov Ocena knjige ali filma. Nato zapiši celotno 

besedilo, ki je v rdečem okvirju.  

V samostojnem delovnem zvezku na str. 68 preberi besedilo, ki ga je napisala tvoja vrstnica, 

in reši vprašanja, ki sledijo. Nato reši še 2., 3. in 4. nalogo. Rešitve preveri s pomočjo spletne 

strani iRokus, zato mi nalog ni potrebno pošiljati. Popravi, kar si napačno rešil/a.  

Česa si se naučil/a danes?  

- Spoznal/a si novo besedilno vrsto – oceno ali kritiko (filma, knjige, gledališke predstave …). 

- Poznaš značilnosti te besedilne vrste (veš, ali je neka ocena ustrezna ali ne, in svoje mnenje 

znaš utemeljiti).   

 

Še naprej ti želim lep in prijeten dan! 

Učiteljica Mateja  


