
Naziv predmeta: 

ŠOLSKO 

NOVINARSTVO 

 Prostor za sliko: 

 

 

Učitelj: Eva Traven 

Razred: 7. 

Obseg (št. ur na teden): 1 

Opis predmeta in cilji: Šolsko novinarstvo je enoletni izbirni predmet, ki 

nadgrajuje predmet Slovenščina. Izvaja se v 7., 8. in 9. 

razredu osnovne šole in predstavlja poglabljanje in 

razširitev sposobnosti in znanj v okviru predmeta, 

upošteva interese učencev in uravnoteženost področij 

umetnostnega in neumetnostnega jezika.  

 

Predmet se navezuje na izročilo osnovnošolskih 

novinarskih krožkov ter uredništev šolskih glasil. 

Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, 

posebej publicističnih. Kaj bomo počeli: gradili bomo 

zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil 

ter se usposabljali za ustvarjalno in kritično sprejemanje 

publicističnih/propagandnih besedil. Opazovali bomo 

jezik in slog teh besedil in spoznavali najbolj pogoste 

stalne oblike novinarskega sporočanja. Tvorili bomo 

raznolika informativna in interpretativna publicistična 

besedila in jih objavljali v šolskem časopisu.  

 

Predmet ponuja tudi možnosti raziskovalne dejavnosti na 

področju slovenskega jezikoslovja, stilistike in slovstvene 

folklore. 

 

Ocenjevanje: Pisanje publicističnih besedil in projektno delo 

 

 

  



Naziv predmeta: 

ŠOLSKO 

NOVINARSTVO 

 Prostor za sliko: 

 

 

Učitelj: 

 

Eva Traven 

Razred: 

 

8. 

Obseg (št. ur na teden): 

 

1 

Opis predmeta in cilji: Šolsko novinarstvo je enoletni izbirni predmet, ki 

nadgrajuje predmet Slovenščina. Izvaja se v 7., 8. in 9. 

razredu osnovne šole in predstavlja poglabljanje in 

razširitev sposobnosti in znanj v okviru predmeta, 

upošteva interese učencev in uravnoteženost področij 

umetnostnega in neumetnostnega jezika.  

 

Predmet se navezuje na izročilo osnovnošolskih 

novinarskih krožkov ter uredništev šolskih glasil. 

Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, 

posebej publicističnih. Kaj bomo počeli: gradili bomo 

zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil 

ter se usposabljali za ustvarjalno in kritično sprejemanje 

publicističnih/propagandnih besedil. Opazovali bomo 

jezik in slog teh besedil in spoznavali najbolj pogoste 

stalne oblike novinarskega sporočanja. Tvorili bomo 

raznolika informativna in interpretativna publicistična 

besedila in jih objavljali v šolskem časopisu.  

 

Predmet ponuja tudi možnosti raziskovalne dejavnosti na 

področju slovenskega jezikoslovja, stilistike in slovstvene 

folklore. 

 

Ocenjevanje: Pisanje publicističnih besedil in projektno delo 

 

 


