
PREDMET DATUM NAČIN OCENJEVANJA KRITERIJI 

NARAVOSLOVJE  
IN  

TEHNIKA 

7. 5. 2020 
6. TEDEN 

Izdelek 
GUGALNICA 

(v sklopu naravoslovnega dne) 

- Izdela izdelek v skladu z navodili, izdelek deluje, 
- izdelek je natančen in estetski, 
- pri praktičnem delu uporabi teoretično znanje, 
- samostojno reši tehnične probleme,  
- pri delu je izviren in ustvarjalen, 

- uporablja ustrezno orodje, delovno okolje je urejeno. 

GOSPODINJSTVO 11. 5. 2020 
7. TEDEN 

Praktično delo 
VZORČNA MAPA 

(v sklopu kulturnega dne) 

Izdela vzorčno mapo v kateri: 
- k danemu poimenovanju- besedi prilepi vzorec 

ustreznega vlakna, 
- ustrezno našteje, poimenuje dana/izbrana vlakna, 
- poda primer uporabe vlakna za dan namen in svojo 

izbiro utemelji, 
- na otip in vid opiše razliko med tkaninami in pri tem 

uporablja ustrezne izraze: prožnost (elastičnost), 
debelina, trdnost, razteznost, vpojnost, upogibljivost, 

- loči med platneno, keprovo in atlasovo vezavo 
- iz trakov kolaž papirja dveh različnih barv splete 6 

vrstic platnene in keprove vezave; lahko se preizkusi 
tudi v atlasovi vezavi – 6 vrstic, 

- obris osebe ustrezno »obleče« za določeno 
priložnost, 

- estetsko, barvito ter ustrezno na obris človeka 
naslika izbrano oblačilo. 

DRUŽBA 
V tednu med  

11. 5. – 15. 5. 2020 
7. TEDEN 

Predalpske pokrajine 
(izbirna naloga) 

 

Predstavi Predalpske pokrajine tako, da: 
- samostojno načrtuje izdelek, 
- podatke zbere s pomočjo različnih virov, ki jih ima na 

razpolago, 
- z izbrano obliko izdelka samostojno predstavi – 

opiše, razloži, poveže, utemelji naravne in družbene 
sestavine predalpskih pokrajin (KLJUČNE podatke), 

- z izdelkom sprejema pomen slovenstva kot del 
svetovne kulturne različnosti. 

 
  



PREDMET DATUM NAČIN OCENJEVANJA KRITERIJI 

LIKOVNA UMETNOST 

V tednu med  
18. 5. 2020 – 22. 5. 

2020 
(ocenjeni bodo učenci, ki še 
nimajo pridobljene ocene v 

drugem ocenjevalnem obdobju – 
individualno po dogovoru z 

razredničarko) 

8. TEDEN 

Likovni izdelek 

- Ustrezen likovni motiv, 
- ustrezna likovna tehnika, 
- natančnost, 
- izvirnost, 

- dokončan izdelek. 

MATEMATIKA 

 
O datumu, načinu in kriterijih ocenjevanja boste pravočasno obveščeni. 

SLOVENŠČINA Ocenjevanja ne bo 

ŠPORT 
 

Po dogovoru z razredničarko 
(ocenjeni bodo učenci, ki še nimajo pridobljene ocene v drugem ocenjevalnem obdobju ali jim manjkajo ocene iz prvega ocenjevalnega obdobja – 

individualno po dogovoru z razredničarko) 

 

GLASBENA UMETNOST 

V tednu med  
25. 5. 2020 – 29. 5. 

2020 
(oziroma glede na čas prispelih 

posnetkov) 

9. TEDEN 

Lahko na različne načine.  
(po dogovoru z učiteljico Poropat) 
- posnetki 
- zoom 
- arnes vid 

- viber 

- Pravilno melodično in ritmično izvajanje 
osvojenih ljudskih pesmi. 

 

 



PREDMET DATUM NAČIN OCENJEVANJA KRITERIJI 

ITALIJANŠČINA 
Glej navodila in primer v priponki. 

 
 

ANGLEŠČINA 

Po dogovoru z učitelji 
(ocenjeni bodo učenci, ki še 
nimajo pridobljene ocene v 

drugem ocenjevalnem obdobju 

Individualni dogovori 

 

VSI NEOBVEZI IZBIRNI 
PREDMETI 

Po dogovoru z izvajalci Individualni dogovori 

 

 

 

 

 


