
 

PREGLEDNICA NAČRTOVANEGA OCENJEVANJA ZNANJA V ČASU POUKA NA DALJAVO ZA 1. RAZRED 
šolsko leto 2019/2020 

 
 STANDARD OCENJEVANJA 

OZ. VSEBINA 
DATUM PREVERJANJA DATUM OCENJEVANJA KRITERIJI OCENJEVANJA MERILA OCENJEVANJA NAČIN OCENJEVANJA 

SLJ 

Ima razvito zmožnost 
zaznavanja in doživljanja 
poezije/pesmi.  

6. 5. 2020 13. 5. 2020 razločnost, pravilnost, 
doživetost deklamacije 

deklamacija, pogovor ustno preko videoklica 
(individualno) ali 
videoposnetka (v 
dogovoru s starši) 

MAT 

Prepozna geometrijske 
oblike - like in črte. 
 

13. 5. 2020 20. 5. 2020 natančnost opazovanja 
in opisovanja, 
pravilnost 
poimenovanja 

pogovor, odgovori na 
vprašanja 

ustno preko videoklica 
(individualno) 

GUM 

Zna enakomerno izrekati 
ritmična besedila.  

20. 5. 2020 27. 5. 2020 poznavanje besedila, 
točnost ritmične izreke 

pogovor, ritmična 
izreka 

ustno preko videoklica 
(individualno) ali 
videoposnetka (v 
dogovoru s starši) 

       
 

SPO 
 

Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

 
LUM 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

 
ŠPO 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

TJA 

Poje, recitira pesem, 
pove izštevanko. 
 

18.5.2020 25.5.2020 pravilnost, razločnost, 
doživetost 

Petje, recitiranje ustno preko video 
posnetka (individualno) 

 

                                                                                                                                                                                                                                              Aktiv učiteljic 1. razreda 



 

PREGLEDNICA NAČRTOVANEGA OCENJEVANJA ZNANJA V ČASU POUKA NA DALJAVO ZA 2. RAZRED 
šolsko leto 2019/2020 

 STANDARD OCENJEVANJA 
OZ. VSEBINA 

DATUM PREVERJANJA DATUM OCENJEVANJA KRITERIJI OCENJEVANJA MERILA OCENJEVANJA NAČIN OCENJEVANJA 

SLJ 

Tekoče bere svoji starosti 

ustrezna besedila, 

napisana s tiskanimi 

črkami. 

15. 4. 2020 8. 5. 2020 samostojnost, glasnost, 

izraznost 

 

branje, pogovor ustno preko videoklica 
(individualno)  

MAT 

Šteje, bere, zapiše in 

primerja naravna števila 

do 100.  

 

7. 5. 2020 20. 5. 2020  štetje, urejanje, 
primerjanje, pravilnost 

odgovori na 
vprašanja, pogovor 

Pisno ocenjevanje znanja 

GUM 

Razume in uporablja 

glasbene pojme. 

 Velja samo za 2.a.  

21. 5. 2020 28. 5. 2020 poznavanje, 
razumevanje 

odgovori na 
vprašanja, pogovor  

 

ustno ocenjevanje znanja  

LUM 

V likovnih izdelkih 

izkazuje poznavanje in 

razumevanje 

obravnavanih likovnih 

pojmov.  

29. 5. 2020 05. 06. 2020 samostojnost, 
upoštevanje navodil, 
poznavanje likovnih 
pojmov 

predstavitev izdelka, 

pogovor 

praktično ocenjevanje 
znanja 

ŠPO 

Preskakuje kolebnico. 

Velja samo za tiste 
učence, ki še niso bili 
ocenjeni.  

 

5. 5. 2020 8. 5. 2020 Spretnost, koordinacija Naloge s kolebnico Praktično ocenjevanje 
znanja  



 
SPO 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

TJA 

Prepozna, da je besedilo  
v tujem jeziku (prepozna 
ciljni tuji jezik med  
drugimi jeziki). 
Velja samo tiste učence,  
ki še niso bili ocenjeni 

 

 

20. 5. 2020 27. 5. 2020 pravilnost odgovorov odgovori na vprašanja ustno  ocenjevanje 
znanja  

 

                                                                                                                                                                                                                                              Aktiv učiteljic 2. razreda 

 

  

 

 



PREGLEDNICA NAČRTOVANEGA OCENJEVANJA ZNANJA V ČASU POUKA NA DALJAVO ZA 3. RAZRED 
šolsko leto 2019/2020 

 
 STANDARD OCENJEVANJA DATUM PREVERJANJA DATUM OCENJEVANJA KRITERIJI OCENJEVANJA MERILA OCENJEVANJA NAČIN OCENJEVANJA 

GUM 

Razume in uporablja 
obravnavane glasbene 
pojme. 
 

19. 5. 2020 26. 5. 2020 poznavanje, 
razumevanje in 
uporaba glasbenih 
pojmov 

pogovor, odgovori na 
vprašanja 

ustno  

LUM 

Velja za 3. b: 
Po predstavljenem 
postopkih izvaja likovno 
tehniko.  

 
15. 5. 2020 

 
22. 5. 2020 

 
zvedba likovne tehnike 
in motiva 

 
pogovor, izdelek 

 
praktično z likovnih 
izdelkom 

 
SLJ 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

 
MAT 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

 
SPO 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

 
ŠPO 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

TJA 

Poimenuje konkretni 
svet okoli sebe. 

29.5.2020 5.6.2020 pravilnost, razločnost, 
samostojnost pri 
govoru, pravilnost 
odgovorov 

govor, pogovor, 
odgovori na vprašanja 

ustno 

 

                                                                                                                                                                                                                     Aktiv učiteljev 3. razreda 



NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA – 4.  a, b 

 DATUM 
OCENJEVANJA 

VSEBINA 
OCENJEVANJA 

NAČIN OCENJEVANJA KRITERIJI  IN MERILA 
OCENJEVANJA  

MATEMATIKA 
 

/ / / / 

SLOVENŠČINA 
 

/ / / / 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
 
 

 
18., 19. in 20. 5. 

2020 

Projekt  Voda 
(izdelava plakata in 

predstavitev) 
 

 
Drugi načini ocenjevanja 

 

Učenci so bili seznanjeni na 
začetku leta in bodo še v 
dodatnih navodilih pred 

ocenjevanjem 

 DRUŽBA 
 
 

 
Od 25. – 29. 5. 
2020 
 

 

Projekt Preteklost  
(izdelava plakata in 

predstavitev) 

 
Drugi načini ocenjevanja 

 

Učenci so bili seznanjeni na 
začetku leta in bodo še v 
dodatnih navodilih pred 

ocenjevanjem 

  
LIKOVNA UMETNOST 
 

 
Do 18. 5. 2020 

Prostorsko oblikovanje : 
Mesto 

  
Drugi načini ocenjevanja 

 

Učenci so bili seznanjeni na 
začetku leta in bodo še v 
dodatnih navodilih pred 

ocenjevanjem 

ŠPORT 
 

/ / / / 

ANGLEŠČINA 
 
 

 Do 20. 5. 2020 Projekt My house Drugi načini ocenjevanja Učenci so bili seznanjeni na 
začetku leta in bodo še v 
dodatnih navodilih pred 

ocenjevanjem 

GLASBENA UMETNOST 
 
 

 
20. 5.       2020 
 

Glasbeni izdelek: petje  
Drugi načini ocenjevanja 

Učenci so bili seznanjeni na 
začetku leta in bodo še v 
dodatnih navodilih pred 
ocenjevanjem 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 
 
TEHNIKA 

 
Do 13. 5. 2020 

 
 

 
Drugi načini ocenjevanja 

Učenci so bili seznanjeni na 
začetku leta in bodo še v 
dodatnih navodilih pred 

ocenjevanjem 



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 
 
RAČUNALNIŠTVO 

 
Ni vezano na 

datum 

Programiranje v Scratchu  
Drugi načini ocenjevanja 

Učenci so bili seznanjeni na 
začetku leta in bodo še v 
dodatnih navodilih pred 

ocenjevanjem 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 
 
ŠPORT 

   Učenci so bili seznanjeni na 
začetku leta in bodo še v 
dodatnih navodilih pred 

ocenjevanjem 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 
 
ITALIJANŠČINA 

 
27. 5. 2020 

Opis samega sebe  
Ustno  

Učenci so bili seznanjeni na 
začetku leta in bodo še v 
dodatnih navodilih pred 

ocenjevanjem 

 



 

PREGLEDNICA NAČRTOVANEGA OCENJEVANJA ZNANJA V ČASU POUKA NA DALJAVO ZA 5. A RAZRED 
šolsko leto 2019/2020 

 
 VSEBINA DATUM OCENJEVANJA KRITERIJI OCENJEVANJA NAČIN OCENJEVANJA 

DRU 

Slovenske pokrajine – predstavitev 
pokrajine  
 
 

20. 5. 2020 Učenci so bili s kriteriji seznanjeni 
prek videokonference 

ustno preko videoklica (individualno) 
ali videoposnetka (v dogovoru s 
starši) 

GOS 

Vezave 
 

22. 5. 2020 Učenci so bili s kriteriji seznanjeni 
že v  skladu z letnim načrtom 
ocenjevanja in prek 
videokonference 

Ocena izdelka 

NIT 

 
Predstavitev izbrane teme 

 

26. 5. 2020 
Učenci so bili s kriteriji seznanjeni 
prek videokonference 

ustno preko videoklica (individualno) 
ali videoposnetka (v dogovoru s 
starši) 

 
MAT 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

 
SLJ 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

 
ŠPO 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

N2I 

Opis samega sebe – govorni nastop 
 

25.5.2020 Učenci so bili s kriteriji seznanjeni 
prek videokonference 

ustno preko video posnetka 
(individualno) 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 



PREGLEDNICA NAČRTOVANEGA OCENJEVANJA ZNANJA V ČASU POUKA NA DALJAVO ZA 5. B RAZRED 
šolsko leto 2019/2020 

 VSEBINA DATUM  KRITERIJI OCENJEVANJA NAČIN OCENJEVANJA 

MAT 

Mreža kocke in kvadra 
 
 

22. 5. 
2020 

natančnost, videz, povezovanja znanja, ustvarjalnost, uporaba. 

MERILA ocenjevanja: 

- Izdelajo izdelek v skladu z navodili,  
- izdelek je estetski,  
- pri praktičnem delu uporabijo teoretično znanje,  
                                        - samostojno rešijo tehnične probleme,  
- pri delu so izvirni in domiselni,  
- orodje uporabljajo ustrezno,  
- prepričljivo razložijo uporabnost,  
- pri razlagi uporabljajo strokovne izraze. 

Drugi načini ocenjevanja - izdelek 

GOS 

Ekonomika gospodinjstva 5. 6. 2020 Kriteriji so že oblikovani v skladu s prejšnjim načrtom. 

 

Pisno ocenjevanje znanja 

NIT 

 
Predstavitev izbrane teme 

 

26. 5. 
2020 

Učenci so bili s kriteriji seznanjeni prek videokonference ustno preko videoklica 
(individualno) ali videoposnetka (v 
dogovoru s starši) 

 
SLJ 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

 
ŠPO 

 
Eno oceno so vsi učenci v 2. ocenjevalnem obdobju že pridobili. 

N2I 

Opis samega sebe – 
govorni nastop 
 

25.5. 
2020 

Učenci so bili s kriteriji seznanjeni prek videokonference ustno preko video posnetka 
(individualno) 

TJA 

 
Govorni nastop: Opis 
samega sebe 

 
Do 20. 5. 

2020 

Učenci so bili seznanjeni na začetku leta in bodo še v dodatnih 
navodilih pred ocenjevanjem 

Preko videoklica ali poslanega 
posnetka 



 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 



NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA – 6. A in 6. B RAZRED 

  DATUM 

OCENJEVANJA 

NAČIN OCENJEVANJA VSEBINA 

OCENJEVANJA 

KRITERIJI 

OCENJEVANJA 

MERILA 

OCENJEVANJA 

MATEMATIKA / / / / / 

SLOVENŠČINA  / / /  /  /  

ANGLEŠČINA 8. 5. PROJEKTNO DELO  Important things to 

me 

predstavljeni v letni 

pripravi 

predstavljena v letni pripravi  

LIKOVNA 

UMETNOST  

 IZDELEK Ornamenti 

Notranji prostor 

Barvni krog 

Kiparstvo  

Kriteriji so usklajeni z 

letnim načrtom s 

katerimi so bili učenci 

seznanjeni.  

Merila so usklajena z letnim načrtom s 

katerimi so bili učenci seznanjeni. 

GLASBENA 

UMETNOST 

  6. b 

DO 22. 5. IZDELEK izvajanje (petje, 

igranje na glasbila) 

učenci so bili 

seznanjeni 
učenci so bili seznanjeni 



ŠPORT 

  

  

  

dekleta (samo 

neocenjene 

zaradi 

odsotnosti ali 

bolezni) 

10. 6. 

PLAKAT ali druga 

oblika predstavitve 

športne vsebine  pravočasno oddan 

izdelek 

opravljen izdelek, vsebina izdelka  po 

merilih oblikovanih v skladu s prejšnjim 

načrtom 

  

  

GEOGRAFIJA 

  

  

  

19. 5. 6.A  

26. 5. 6.B 

  

  

USTNO 

RELIEF, 

UPODABLJANJE 

POVRŠJA, 

ZNAČILNOSTI 

CELIN, 

POSELITEV, 

ZEMLJEVIDI 

KRITERIJI SO 

OBLIKOVANI V 

SKLADU S 

PREJŠNJIM 

NAČRTOM 

MERILA SO OBLIKOVANA V SKLADU 

S PREJŠNJIM NAČRTOM 

  

   

ZGODOVINA 

  

  

 12. 5. 

  

 

   USTNO 

GRADBENI DOSEŽKI 

OD SREDNJEGA 

VEKA DALJE, 

IZNAJDBE V 

PRAZGODOVINI IN 

STAREM VEKU 

KRITERIJI SO 

OBLIKOVANI V 

SKLADU S 

PREJŠNJIM 

NAČRTOM 

MERILA SO OBLIKOVANA V SKLADU 

S PREJŠNJIM NAČRTOM 



NARAVOSLOV

JE  

15. 5. DRUGI NAČIN 

OCENJEVANJA 

PPT PREDSTAVITEV 

Od Sonca do hrane, 

snovi, kamnine, iz 

življenja rastlin 

usklajeni z letnim 

načrtom, s katerimi so 

bili učenci seznanjeni  

usklajena z letnim načrtom, s katerimi 

so bili učenci seznanjeni 

BIOLOGIJA  /  / /  /  /  

KEMIJA 

  

  

 /  /  / /   / 

FIZIKA 

  

  

 /  / /  /  /  

GOSPODINJST

VO 

  

28. 5. DRUGI NAČIN 

OCENJEVANJA- 

PRAKTIČNA VAJA, 

POROČILO 

Hrana in prehrana  usklajeni z letnim 

načrtom, s katerimi so 

bili učenci seznanjeni  

usklajena z letnim načrtom, s katerimi 

so bili učenci seznanjeni 

DOMOVINSKA 

IN 

DRŽAVLJANSK

A KULTURA IN 

ETIKA 

 /  / 
 /  /  / 



RAČUNALNIŠK

A OMREŽJA 

  

 /  / /  
 /  / 

GLEDALIŠKI 

KLUB 

  

  

 /   / 
 /  /  / 

POSKUSI V 

KEMIJI 

  

  

 / 
 /  /  /  / 

ITALIJANŠČIN

A 1 

  

  

 / 
 /  /  /  / 

ITALIJANŠČIN

A 2 

  

  

21. 5. USTNO-GOVORNI 

NASTOP 

Opis moje sobe 

  

 usklajeni z letnim 

načrtom, s katerimi so 

bili učenci seznanjeni 

predstavljena v letni pripravi   



  

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

  

5. 5. IZDELEK  Les in papir Kot v LP   Kot v LP 

   NTE   

13. 5. 

  

  

IZDELEK  Snano testo  Kot v LP Kot v LP  

 



NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA – 7. A RAZRED 

 DATUM 

PREVERJANJA 

DATUM OCENJEVANJA NAČIN OCENJEVANJA VSEBINA 

OCENJEVANJA 

KRITERIJI 

OCENJEVANJA 

MERILA OCENJEVANJA 

MATEMATIKA Večkrat v mesecu 

aprilu 2020 (ustno). 

24. 4. 2020 (pisno) 

6. 5. 2020 (pisno, 

ustno, geometrijski 

narek) 

 8. 5. in 22. 5. 2020 

junija 2020 popravljanje 

nezadostnih ocen 

Ustno ocenjevanje (video 

srečanje). 

Drugi načini ocenjevanja 

(geometrijski narek). 

ULOMKI 

ODSTOTKI 

PRESLIKAVE 

Kriteriji so enaki, kot v 

letni pripravi! 

Računanje z ulomki in 

odstotki. Odgovori na 

vprašanja. 

Simbolni zapis preslikav.  

Tehnika risanja. 

SLOVENŠČINA / / / / / / 

ANGLEŠČINA sreda, 27.5. 

Vsebina ocenjevanja je bila 
obravnavana in utrjena v šoli in 
tudi  tekom dela na daljavo skozi 
dane naloge in povratne 
informacije učencem. 

 

sreda, 3.6. 
ustno ocenjevanje (video 

srečanje) 

Slovnica: 

tvorba in raba časov Present 

Simple, Present 

Continuous,Past Simple, Past 

Continuous, 

vprašalnice WH (učb 44, 45) 

Ostala snov: 

places in town (oba sklopa, 

Učb 56 in 66), 

important events 

Kriteriji so enaki, kot v 

letni pripravi. 

Merila so enaka, kot v letni 

pripravi. 

LIKOVNA 

UMETNOST 

 1. junij  likovni izdelki Grafika 

Arhitektura 

Kiparstvo 

Kriteriji so enaki, kot v 

letni pripravi. 

Merila so enaka kot v letni 

pripravi. 

GLASBENA 

UMETNOST 

  11. 5. 2020 drugi načini ocenjevanja 

(izdelek) 

izvajanje (petje, 

igranje na glasbila) 

učenci so bili seznanjeni učenci so bili seznanjeni 

ŠPORT 2.6.2020 9.6.2020 (torek) ustno/ drugi način 

ocenjevanja 

športne igre pravila in potek izbrane 

igre z žogo 

plakat in ustna razlaga 

zapisov na plakatu. 

GEOGRAFIJA 7. 4. 20 13.5.2020  ustno (video srečanje) ali 

v šoli  

Zahodna Evropa  Kriteriji so enaki kot v 

letni pripravi  

 Ustni odgovori-poznavanje in 

razumevanje naravno in 

družbenogeografskih elementov 

pokrajin,  uporaba zemljevida. 



ZGODOVINA 10. 4. 20  15.5.2020  ustno (video srečanje) 

ali v šoli  

Rimska  država  Kriteriji so enaki kot v 

letni pripravi  

Ustni odgovori-poznavanje in 

razumevanje zgodovinskih 

dejstev ter njihovih  vzrokov in 

posledic.   

NARAVOSLOVJE  27. 5. 2020  drugi načini oc.- ppt 

predstavitev 

Raznolikost narave, 

organizmi v okolju, 

zgradba in delovanje 

organizmov 

usklajeni z letnim načrtom, s 

katerimi so bili učenci 

seznanjeni 

usklajena z letnim načrtom, s 

katerimi so bili učenci seznanjeni 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

 21.5.2020  ustna ocena Tehnična sredstva  Enako kot v Lp  Odgovori na vprašanja 

oziroma izdelek.                                                

DOMOVINSKA IN 

DRŽAVLJANSKA 

KULTURA IN 

ETIKA 

 april maj  drugi način- predstavitev 

v PP 

VERSTVA ENAKO KOT V LP ENAKO KOT V LP 

ITALIJANŠČINA 1 7. 4. in 21. 4. 2020 5. 5. 2020  Ustno ocenjevanje (video 

srečanje). 

Števila, šolski predmeti, 

spregatev pravilnih glagolov 

v sedanjiku in raba, 

nedoločni člen, c’e’/ci sono, 

izražanje počutja, opis 

učilnice ali knjižnice. 

Kriteriji so enaki kot v 

letni pripravi. 

Merila so enaka kot v letni 

pripravi. 

OBDELAVA 

GRADIV - KOVINE 

  22.5.2020 izdelek - železarstvo                                                     Železarstvo  Kot v LP       Poznavanje kovaštva in 

železarstva 

OBDELAVA 

GRADIV - LES 

  11.5.2020 izdelek letalo  enako kot v Lp  Les in papir  

SODOBNA 

PRIPRAVA 

HRANE 

  7. 5. 2020 drugi načini ocenjevanja 

- praktična vaja in 

poročilo 

Priprava zdrave hrane usklajeni z letnim načrtom, s 

katerimi so bili učenci 

seznanjeni  

usklajena z letnim načrtom, s 

katerimi so bili učenci seznanjeni 

ČEBELARSTVO  18.5.2020  ustno Biologija čebele Enako kot v Lp      Ustno 

LIKOVNO 

SNOVANJE 1 

 4. junij  likovni izdelki Pisava in risba 

Risba in kompozicija 

Površine 

Kriteriji so enaki, kot v 

letni pripravi. 

Merila so enaka, kot v letni 

pripravi. 



ŠPORT ZA 

ZDRAVJE 

 Do 15. 6. 2020  Drugi načini ocenjevanja ATLETIKA usklajeni z letnim načrtom, s 

katerimi so bili učenci 

seznanjeni 

usklajeni z letnim načrtom, s katerimi 

so bili učenci seznanjeni 

  

 

 



NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA  - 7.b 

  

PREDMET DATUM  

PREVERJANJA 

DATUM 

OCENJEVANJ

A 

NAČIN OCENJEVANJA VSEBINA OCENJEVANJA KRITERIJI 

OCENJEVANJA 

MERILA 

OCENJEVANJA 

SLJ / / / / / / 

MAT  pon. 25.05.2020 čet. 

28.05.2020 

Pisno ocenjevanje 

znanja 

 Računanje z ulomki, Odstotki Kriteriji so enaki, kot v 

letni pripravi. 

Merila so enaka, kot v 

letni pripravi. 

TJA  sreda,27.5. 

Vsebina 
ocenjevanja je bila 

obravnavana in 
utrjena v šoli in tudi  

tekom dela na 
daljavo skozi dane 
naloge in povratne 

informacije 
učencem. 

 

sreda, 3.6. ustno preko VK (ali v 

šoli) 

 Slovnica: 

tvorba in raba časov Present 

Simple, Present Continuous,Past 

Simple, Past Continuous, 

vprašalnice WH (učb 44, 45) 

Ostala snov: 

places in town (oba sklopa, Učb 56 

in 66), 

important events 

  

Kriteriji so enaki, kot v 

letni pripravi. 

Merila so enaka, kot v 

letni pripravi. 

LUM   
1.6.2020 

likovni izdelki 
 industrijska grafika 

arhitektura 

kiparstvo 

 Enaki kot v letni 

pripravi 

 Enaki kot v letni 

pripravi 



GUM   11. 5. 2020 drugi načini 

ocenjevanja (izdelek) 

izvajanje (petje, igranje na 

glasbila) 

učenci so bili 

seznanjeni 

učenci so bili 

seznanjeni.  

GEO   12. maj ustno oc. 

preko videokonference 

ali v šoli   

 Zahodna Evropa  Enaki kot v letni 

pripravi.  

 Ustni odgovori-

poznavanje in 

razumevanje naravno 

in 

družbenogeografskih 

elementov pokrajin,  

uporaba zemljevida. 

 

ZGO   8. maj  ustno oc.preko 

videokonference  ali v 

šoli   

 Rimska država   Enaki kot v letni 

pripravi. 

 Ustni odgovori-

poznavanje in 

razumevanje 

zgodovinskih dejstev 

ter njihovih  vzrokov in 

posledic.   

DKE   april, maj  predstavitve  VERSTVA  KOT VLP  KOT V LP 

NAR    27. 5. 2020 drugi načini 

ocenjevanja - ppt 

predstavitev 

Raznolikost narave, organizmi v 

okolju, zgradba in delovanje 

organizmov 

 KOT VLP  KOT V LP 

TIT   21.5.2020 ustno  Tehnična sredstva  Kot v LP  Kot v LP 



ŠPO  2.6.2020 9.6.2020 drugi načini 

ocenjevanja 

športne igre  pravila in potek 

izbrane igre z žogo 

 plakat in ustna 

razlaga zapisov na 

plakatu. 

IP-LS1   
4.6.2020 

likovni izdelek  pisava in risba 

risba in kompozicija 

površine 

 Kriteriji so enaki kot v 

letni pripravi 

 Merila so enaka kot v 

letni pripravi 

IP-OGL   11.5.2020 izdelek  Les in papir  Kot v LP  Kot v LP 

IP-II1 7. 4. in  

21. 4. 2020  

5. 5. 2020 ustno ocenjevanje 

preko videokonference 

Števila, šolski predmeti, spregatev 

pravilnih glagolov v sedanjiku in 

raba, nedoločni člen, c’e’/ci sono, 

izražanje počutja, opis učilnice ali 

knjižnice. 

Kot v LP.   Kot v LP. 

IP-SPH   7. maj  drugi načini 

ocenjevanja - praktična 

vaja, poročilo. 

Priprava zdrave hrane  Kot v LP  Kot v LP 

IP-GKL   / /       

IP-ŠZZ   
Do 15. 6. 

2020  

Drugi načini 

ocenjevanja 

ATLETIKA usklajeni z letnim 

načrtom, s katerimi so 

bili učenci seznanjeni 

usklajeni z letnim 

načrtom, s katerimi so 

bili učenci seznanjeni 

  



                                 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA – 8. A RAZRED 

PREDMET DATUM 
OCENJEVANJA 

NAČIN OCENJEVANJA VSEBINA 
OCENJEVANJA 

KRITERIJI 
OCENJEVANJA 

MERILA OCENJEVANJA 

SLJ   četrtek, 
04.06.2020  

      Ustna ocena  

(preko Vk ali v šoli) 

Jezik: velika/mala 
začetnica, stavčni 
členi, naravni pojav, 
opis del. postopka, 
nasvet strokovnjaka, 

književnost: France 
Prešeren, balada, 
romanca, ep, 
sonet,povest,  
pesniška sredstva.  

Kriteriji so enaki kot v 
letni pripravi. 

Merila so enaka, kot v 
letni pripravi. 

MAT  sre. 03.06.2020  Pisno popravljanje 
negativne ocene 

Računanje z 
racionalnimi števili, 
Potence, Kvadratni 
koreni, Algebrski 
izrazi, Enačbe in 
reševanje 
problemov. 

Kriteriji so enaki, kot v 

letni pripravi. 

Merila so enaka, kot v 
letni pripravi. 

TJA  torek, 2.6.  ustno preko VK (ali v 
šoli) 

Slovnica: 
tvorba in raba časov 
Present Simple 
Present Continuous 

Kriteriji so enaki, kot v 

letni pripravi. 

Merila so enaka, kot v 

letni pripravi. 



Past Simple 
Past Continuous 
Will future 
Going to future 
Ostala snov: 
-pridevniki za opis 
značaja 
-nasprotja 
pridevnikov 
-dajanje predlogov 
(making suggestions) 
-stopnjevanje 
pridevnikov 
-sports 
clothes&equipment 
-Obnova besedila s 
pomočjo miselnega 
vzorca:It’s a hard life, 
Australia 

LUM        11.6.2020  likovni izdelki 
Arhitektura 
Prostorski ključi 
Kiparstvo 

Enaki kot v letni 
pripravi 

Enaki kot v letni pripravi, 

GUM     21.5.2020 

 

drugi načini ocenjevanja 

(izdelek) 

izvajanje (petje, 

igranje na glasbila) 

učenci so bili 

seznanjeni 

učenci so bili seznanjeni 

GEO  14.5.2020 in  18. 5. 
2020 

 ustno preko VK  ali v 
šoli 

Amerika Enaki kot v letni 
pripravi  

Enako kot v letni pripravi 



ZGO  28. 5. 2020  ustno preko VK  

ali v šoli  

Industrializacija  Enaki kot v letni 
pripravi  

Enako kot v letni pripravi 

DKE april,maj  predstavitev  Naslovi so bili 
dodeljeni v šoli 

Enaki kot v letni 
pripravi 

Enaki kot v letni pripravi 

FIZ  26.5.2020  ustno preko VK Tlak Kot v Lp Kot v LP 

KEM Od 18. 5. pa do 11. 
6. – odvisno, kdaj 

učenci oddajo 
nalogo 

druga oblika 
ocenjevanja  

Projektno delo – 
Moj element 

 

Kriteriji enaki kot v 
letni pripravi 

Merila enakai kot v letni 
pripravi 

BIO  21. 5. 2020  drugi načini 
ocenjevanja - ppt 
predstavitev 

Gibala, dihala, 
prebavila, spolovila, 
koža,  izločala 

kot v letni pripravi kot v letni pripravi 

TIT  6.5.2020  ustno preko VK Motorji kot v LP kot v LP 

ŠPO / /    

IP-LS2  11.6.2020      likovni izdelek 
pisava in risba 
Likovni prostor 
Risba in kompozicija 

Kriteriji so enaki kot v 
letni pripravi 

Merila so enaka kot v 
letni pripravi 



IP-POK / /    

IP-ČEB 18.5.2020 ustno VK  Biologija čebele  Kot v LP Kot v LP               

IP-OGK     22. 5. 2020  drugi načini Železarstvo in 
kovaštvo  

Kot v LP Kot v LP    

IP-GKL / Učenci že imajo oceno    

IP-ROM / Učenci so že oddali 
izdelek.   

   

IP-ŠSP Do 15. 6. 2020 Drugi način 
ocenjevanja 

Atletika Kot v LP Kot v LP 

IP-II2 
Od 18. 5.  do 5. 6. (po 

dogovoru v tem 

obdobju) 

ustno ocenjevanje 

preko videokonference 

Predlogi, sedanjik. 
Kot v LP 

ustno ocenjevanje preko 

videokonference 

 



                                 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA – 8. B RAZRED 

PREDMET DATUM 
OCENJEVANJA 

NAČIN OCENJEVANJA VSEBINA 
OCENJEVANJA 

KRITERIJI 
OCENJEVANJA 

MERILA OCENJEVANJA 

SLJ   četrtek, 
04.06.2020  

      Ustna ocena  

(preko Vk ali v šoli) 

Jezik: velika/mala 
začetnica, stavčni 
členi, naravni pojav, 
opis del. postopka, 
nasvet strokovnjaka, 

književnost: France 
Prešeren, balada, 
romanca, ep, 
sonet,povest,  
pesniška sredstva.  

Kriteriji so enaki kot v 
letni pripravi. 

Merila so enaka, kot v 
letni pripravi. 

MAT  sre. 03.06.2020  Pisno popravljanje 
negativne ocene 

Računanje z 
racionalnimi števili, 
Potence, Kvadratni 
koreni, Algebrski 
izrazi, Enačbe in 
reševanje 
problemov. 

Kriteriji so enaki, kot v 

letni pripravi. 

Merila so enaka, kot v 
letni pripravi. 

TJA  torek, 2.6.  ustno preko VK (ali v 
šoli) 

Slovnica: 
tvorba in raba časov 
Present Simple 
Present Continuous 

Kriteriji so enaki, kot v 

letni pripravi. 

Merila so enaka, kot v 

letni pripravi. 



Past Simple 
Past Continuous 
Will future 
Going to future 
Ostala snov: 
-pridevniki za opis 
značaja 
-nasprotja 
pridevnikov 
-dajanje predlogov 
(making suggestions) 
-stopnjevanje 
pridevnikov 
-sports 
clothes&equipment 
-Obnova besedila s 
pomočjo miselnega 
vzorca:It’s a hard life, 
Australia 

LUM        11.6.2020  likovni izdelki 
Arhitektura 
Prostorski ključi 
Kiparstvo 

Enaki kot v letni 
pripravi 

Enaki kot v letni pripravi, 

GUM     21.5.2020 

 

drugi načini ocenjevanja 

(izdelek) 

izvajanje (petje, 

igranje na glasbila) 

učenci so bili 

seznanjeni 

učenci so bili seznanjeni 

GEO  25.5.2020 in  29. 5. 
2020 

 ustno preko VK   Amerika Enaki kot v letni 
pripravi  

Enako kot v letni pripravi 



ali v šoli 

ZGO  11. 5. 2020  ustno preko VK  

ali v šoli  

Industrializacija  Enaki kot v letni 
pripravi  

Enako kot v letni pripravi 

DKE april,maj  predstavitev  Naslovi so bili 
dodeljeni v šoli 

Enaki kot v letni 
pripravi 

Enaki kot v letni pripravi 

FIZ  26.5.2020  ustno preko VK Tlak Kot v Lp Kot v LP 

KEM Od 18. 5. pa do 11. 
6. – odvisno, kdaj 

učenci oddajo 
nalogo 

druga oblika 
ocenjevanja  

Projektno delo – 
Moj element 

 

Kriteriji enaki kot v 
letni pripravi 

Merila enakai kot v letni 
pripravi 

BIO  21. 5. 2020  drugi načini 
ocenjevanja - ppt 
predstavitev 

Gibala, dihala, 
prebavila, spolovila, 
koža,  izločala 

kot v letni pripravi kot v letni pripravi 

TIT  6.5.2020  ustno preko VK Motorji kot v LP kot v LP 

ŠPO / /    



IP-LS2  11.6.2020      likovni izdelek 
pisava in risba 
Likovni prostor 
Risba in kompozicija 

Kriteriji so enaki kot v 
letni pripravi 

Merila so enaka kot v 
letni pripravi 

IP-POK / /    

IP-ČEB 18.5.2020 ustno VK  Biologija čebele  Kot v LP Kot v LP               

IP-OGK 22. 5. 2020  drugi načini Železarstvo in 
kovaštvo  

Kot v LP Kot v LP    

IP-GKL  izdelek  les in papir Kot v LP Kot v LP              

IP-ROM  Učenci so že oddali 
izdelek.   

   

IP-ŠSP Do 15. 6. 2020 Drugi način 
ocenjevanja 

Atletika Kot v LP Kot v LP 

IP-II1 
Od 18. 5.  do 5. 6. (po 

dogovoru v tem 

obdobju) 

ustno ocenjevanje 

preko videokonference 

Predlogi, sedanjik. Od 18. 5.  do 5. 6. (po 

dogovoru v tem 

obdobju) 

ustno ocenjevanje preko 

videokonference 

 



NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA - 9. A  

 

PREDMET  DATUM       PREVERJANJA DATUM      OCENJEVANJA NAČIN      OCENJEVANJA VSEBINA    OCENJEVANJA KRITERIJI OCENJEVANJA MERILA     OCENJEVANJA 

SLOVENSKI JEZIK 
Vsebina ocenjevanja je bila 
obravnavana in utrjena v šoli 
in tudi  med delom na 
daljavo skozi dane naloge in 
povratne informacije 
učencem. 
 

V tednih od 18.5. do 29. 5. Ustno preko VK ali ustno v 

razredu. 

Govorni nastop 
(deklamacija), romantika, 
realizem. 

Kriteriji enaki kot v letni 

pripravi. 

Merila enaka  kot v letni 

pripravi 

(deklamiranje - govorni 

nastop, literarnoteoretični 

pojmi). 

MATEMATIKA 
tor. 26.05.2020 

tor. 02.06.2020 Pisno popravljanje 

negativne ocene 

Algebrski izrazi, Algebrski 
ulomki, Enačbe in 
neenačbe, Podobnost, 
Sistemi linearnih enačb, 
Linearna funkcija. 

Kriteriji so enaki, kot v letni 
pripravi. 

Merila so enaka, kot v letni 
pripravi. 

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA 
28.5. 

Vsebina ocenjevanja je bila 
obravnavana in utrjena v šoli 

in tudi  tekom dela na 
daljavo skozi dane naloge in 

povratne informacije 
učencem. 

četrtek, 4.6.  ustno preko VK (ali v šoli) 
Slovnica: 
-tvorba in raba časov 
(povdarek na Present 
Perfectu) 
- trpnik (passive) 
-modalni glagoli 
Ostala snov: 
-On the road (besedišče) 
-Journey into 
slavery(obnova preko 
miselnega vzorca) 
-New Zealand (obnova 
preko miselnega vzorca) 
-topics in the news 

Kriteriji enaki kot v letni 

pripravi. 

Merila enaka  kot v letni 

pripravi. 

LIKOVNA UMETNOST 
 

25. 5. 2020 likovni izdelek Oblikovanje v 

računalniškem programu 

perspektiva 

kiparstvo 

Kriteriji so enaki kot v letni 

pripravi. 

Merila so enaka kot v letni 
pripravi. 

GLASBENA UMETNOST 
 

25. 5. 2020 drugi načini ocenjevanja 

(izdelek) 

glasbeniki 20. in 21. stoletja učenci so bili seznanjeni učenci so bili seznanjeni 



GEOGRAFIJA 
22. 4. 20 

19.5.2020, 27. 5. 2020 ustna ocena preko VK ali v 

šoli 

Alpske in Predalpske 
pokrajine, Dinarsko-kraške 
pokrajine   

Kriteriji so enaki kot v letni 
pripravi  Ustni odgovori-poznavanje 

in razumevanje naravno in 

družbenogeografskih 

elementov pokrajin,  

uporaba zemljevida.  

ZGODOVINA 
23. 4.20  in 25. 3. 20 

21.5.2020, 26.5. 2020 ustna ocena preko VK ali v 

šoli 

Slovenci med obema 
vojnama, Svet po drugi 
svetovni vojni-hladna vojna  

Kriteriji so enaki kot v letni 
pripravi  Ustni odgovori-poznavanje 

in razumevanje zgodovinskih 

dejstev ter njihovih  vzrokov 

in posledic v določenem 

obdobju   

FIZIKA 
 

6.5.2020 ustno preko VK 
Temperatura in notranja 
energija 

Enako kot v LP Enako kot v LP 

KEMIJA 
7. 5. 2020  
14. 5. 2020 
21. 5. 2020 

28. 5. 2020 Ustna ocena (samo učenci, 

ki imajo v 2. ocenjevalnem 

obdobju nezadostno  oceno) 

Ogljikovi hidrati in 
beljakovine 

Kriteriji so enaki kot v letni 
pripravi 

Merila so enaka kot v letni 
pripravi 

BIOLOGIJA 
 

25. 5. 2020 drugi načini ocenjevanja - 

eksperiment, poročilo 

Biotska pestrost kot v LP kot v LP 

ŠPORT 
 

junja v šoli letna priprava letna priprava letna priprava letna priprava 

ITALIJANŠČINA 3 
Vsebina ocenjevanja je bila 
obravnavana in utrjena v šoli 
in tudi  med delom na 
daljavo skozi dane naloge in 
povratne informacije 
učencem. 
 

V tednih od 18.5. do 29. 5. ustno preko VK ali ustno v 

razredu 

Raba PP in IM 
Otroštvo Kriteriji enaki kot v letni 

pripravi. 

Merila enaka  kot v letni 

pripravi. 

GLEDALIŠKI KLUB 
/ 

/ / 
/ / / 

IZBRANI ŠPORT 
 

junija - v šoli letna priprava letna priprava letna priprava letna priprava 



NAČINI PREHRANJEVANJA 
 

19. 5. 2020 drugi načini ocenjevanja - 

praktična vaja, poročilo 

Tradicionalni in drugi načini 

prehranjevanja 

kot v LP kot v LP 

ČEBELARSTVO 
 

 18. 5.  ustna ocena 
Biologija čebele Enako kot v LP ENako kot v LP 

POSKUSI V KEMIJI 
 

Od 18. 5. pa do 4. 6. – 

odvisno, kdaj učenci oddajo 

nalogo 

drugi načini ocenjevanja   Projektno delo – Moj 

eksperiment 

 

Kriteriji so enaki kot v letni 
pripravi 

Merila so enaka kot v letni 
pripravi 

 



NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA – 9. B RAZRED 

 DATUM 

PREVERJANJA 

DATUM 

OCENJEVANJA 

NAČIN OCENJEVANJA VSEBINA OCENJEVANJA KRITERIJI 

OCENJEVANJA 

MERILA 

OCENJEVANJA 

MATEMATIKA 
 ocene 

pridobljene 
ocene pridobljene 

  

 

 

SLOVENŠČINA 
Vsebina 
ocenjevanja je 
bila 
obravnavana in 
utrjena v šoli in 
tudi  med delom 
na daljavo skozi 
dane naloge in 
povratne 
informacije 
učencem. 

 

V tednih od 
18.5. do 29. 5. 

ustno preko VK ali ustno 

v razredu 

Govorni nastop 
(deklamacija), romantika, 
realizem 

Kriteriji enaki kot v 

letni pripravi. 

Merila enaka  kot v 

letni pripravi. 

(deklamiranje - 

govorni nastop, 

literarnoteoretični 

pojmi) 

ANGLEŠČINA 
28.5. 

Vsebina 
ocenjevanja je 

bila 
obravnavana in 
utrjena v šoli in 
tudi  tekom dela 
na daljavo skozi 
dane naloge in 

4.6.2020 
 

ustno preko VK (ali v šoli) Slovnica: 
-tvorba in raba časov 
(poudarek na Present 
Perfectu) 
- trpnik (passive) 
-modalni glagoli 
Ostala snov: 
-On the road (besedišče) 

Kriteriji enaki kot v 

letni pripravi 

Merila enaka  kot v 

letni pripravi 



povratne 
informacije 
učencem. 

-Journey into 
slavery(obnova preko 
miselnega vzorca) 
-New Zealand (obnova 
preko miselnega vzorca) 
-topics in the news 
 

LIKOVNA 

UMETNOST 

 
25.5.2020 likovni izdelki  

Oblikovanje v 

računalniškem programu 

perspektiva 

kiparstvo 

kriteriji so enaki kot v 

letni pripravi. 

Merila so enaka kot 

v letni pripravi. 

GLASBENA 

UMETNOST 

 
25.5.2020 drugi načini ocenjevanja 

(izdelek) 
glasbeniki 20. in 21. 
stoletja 

učenci so bili 
seznanjeni 

učenci so bili 
seznanjeni 

ŠPORT  junij - v šoli letna priprava letna priprava letna priprava letna priprava 

GEOGRAFIJA 22.4. 20 
20. 5. 2020 ustno preko VK ali v šoli 

Alpske, Predalpske in 

Dinarskokraške pokrajine  

Kriteriji so enaki kot v 

letni pripravi. 

Ustni odgovori-

poznavanje in 

razumevanje 

naravno in 

družbenogeografski

h elementov 

pokrajin,  uporaba 

zemljevida.  



ZGODOVINA 23. 4. 20 in  

25. 3. 20 

22. 5. 2020 ustno preko VK ali v šoli 
Slovenci med obema 

vojnama, 

Svet po 2. sv. vojni-

hladna vojna  

Kriteriji so enaki kot v 

letni pripravi. 

Ustni odgovori-

poznavanje in 

razumevanje 

zgodovinskih 

dejstev ter njihovih  

vzrokov in posledic 

v določenem 

obdobju   

BIOLOGIJA  
25. 5. 2020 drugi načini ocenjevanja - 

eksperiment, poročilo Biotska pestrost Kriteriji so enaki kot v 

letni pripravi. 

kot v LP 

KEMIJA 
7. 5. 2020 

14. 5. 2020 

21. 5. 2020 

28. 5. 2020 Ustna ocena (samo 
učenci, ki imajo v 2. 
ocenjevalnem obdobju 
nezadostno  oceno) 

Ogljikovi hidrati in 

beljakovine 

Kriteriji enaki kot v 

letni pripravi 

Merila enaka  kot v 

letni pripravi 

FIZIKA  
6.5.2020 ustno preko VK 

Temperatura Enako kot v LP Ustni odgovori 

ITALIJANŠČINA 

3 

Vsebina 
ocenjevanja je 
bila 
obravnavana in 
utrjena v šoli in 
tudi  med delom 
na daljavo skozi 
dane naloge in 
povratne 
informacije 
učencem 

V tednih od 18. 
5. do 29. 5.2020 ustno preko VK ali ustno 

v razredu 

Raba PP in IM 
Otroštvo Kriteriji so enaki kot v 

letni pripravi. 

Merila enaka  kot v 

letni pripravi. 



NAČINI 

PREHRANJEVA

NJA 

 
19. 5. 2020 drugi načini ocenjevanja - 

praktična vaja, poročilo Tradicionalni in drugi 

načini prehranjevanja 

Kriteriji so enaki kot v 

letni pripravi. 

kot v LP 

POSKUSI V 

KEMIJI 

 
Od 18. 5. pa do 
4. 6. – odvisno, 
kdaj učenci 
oddajo nalogo 

drugi načini ocenjevanja  Projektno delo – Moj 
eksperiment 

 

Kriteriji enaki kot v 

letni pripravi 

 

IZBRANI ŠPORT  
junija - v šoli 

letna priprava letna priprava letna priprava letna priprava 

  

 

 

 


