
Spoštovani starši! 

 

Kot kaže, se žal v šolske klopi petošolci ne bodo vrnili, zato smo učitelji, ki poučujemo v petem 

razredu,  pripravili načrt, kako bo potekalo šolanje na daljavo do konca šolskega leta in v zvezi 

s tem tudi, kako bo v tem obdobju potekalo ocenjevanje znanja. 

 

Pri tem bomo upoštevali nov Pravilnik  o preverjanju in ocenjevanju MIZŠ in priporočila 

ZRSŠ. 

V okviru aktiva smo tako skrbno pregledali ocene in se odločili, da učenci pridobijo le 

najnujnejše ocene, da lahko uspešno zaključijo šolsko leto. To pa nikakor ne pomeni, da lahko 

prenehajo z delom na daljavo, saj bi bil izostanek v znanju prevelik.  

 

V zvezi z ocenjevanjem znanja smo sprejeli nekaj dogovorov in sicer: 

 

 Preverjanja znanja pri vseh predmetih potekajo v aprilu in v 1. tednu v mesecu maju. 

 Do konca 1. tedna v maju učencem posredujemo temeljita  navodila za ocenjevanje 

znanja  za posamezne predmete, ki vsebujejo kriterije, vsebino, način ocenjevanja in 

datum ocenjevanja. 

 Datume ocenjevanj smo učitelji razporedili  po tednih in sicer od 2. tedna  v maju 

naprej. 

 Učenci bodo posamezne  ustne ocene pridobivali  po predhodnem dogovoru in na 

dogovorjen način (preko Skypa, Hangoutsa ali Zooma) ali poslali video posnetek.  

 Učenec, ki ocene še nima, ker na datum ocenjevanja ni bil pri pouku,  se z učiteljem 

individualno dogovori o načinu in datumu ocenjevanja. 

 Učenci, ki imajo negativne ocene pri posameznih predmetih bodo . 

posamezne ocene pridobivali ustno, po predhodnem dogovoru in na dogovorjen način  

 Če je učenec ob zaključevanju med oceno, upoštevamo sodelovanje v času pouka in  

šolanja na daljavo, seveda, če je imel učenec za to možnost, oz. se učitelj z učencem 

individualno dogovarja. 

 

Pošiljamo vam dogovorjene termine za ocenjevanja, ki so predvidena do konca šolskega leta. 

O kriterijih in točkovnikih bodo seznanjeni sproti in pravočasno, pri vsakem predmetu 

posebej. 

 

Pri družbi so nekateri učenci in starši spraševali, kaj bo z govornim nastopom oziroma 

seminarsko nalogo. Tisti učenci, ki so si gradivo že pripravili, lahko preko videoklica svoje delo 

tudi predstavijo, seveda če to želijo. 

 

Lepo vas pozdravlja učiteljski zbor 5. razredov OŠ Frana Kranja Celje. 



 

 
                     ČASOVNICA IN NAČINI OCENJEVANJA V 5. RAZREDU 
 

 
PREDMET 
 

 
TERMIN 

 
NAČIN OCENJEVANJA 

 
MATEMATIKA 
 

 
            Že imajo pridobljeno oceno v 2. polletju. 

 
SLOVENŠČINA 
 

 
             Že imajo pridobljeno oceno v 2. polletju. 

 
ANGLEŠČINA 
Samo učenci, ki še nimajo ocene v 
2. polletju. 

 
3. teden v maju 

 
SPLETNI KVIZ  

 
GLASBENA UMETNOST 
 

 
2. teden v maju 

 
RITMIČNE VAJE (USTNO) 

 
LIKOVNA UMETNOST 
 

 
2. teden v maju 

 
LIKOVNI IZDELEK 

 
ŠPORT 
 

 
Že imajo pridobljeno oceno v 2. polletju. 

 
DRUŽBA 
 

 
Že imajo pridobljeno oceno v 2. polletju. 

 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
 

 
Že imajo pridobljeno oceno v 2. polletju. 

 
GOSPODINJSTVO 
Samo učenci 5.a. 
 

 
4. teden v maju 

 
IZDELEK 

 
NEMŠČINA 

 
3. teden v maju 

 
GOVORNI NASTOP 

OPOMBA: 

Učitelji upoštevamo nov prilagojen  pravilnik o ocenjevanju znanja MIZŠ, ki pravi, da mora v 
drugem ocenjevalnem obdobju pridobiti vsaj eno oceno. 

Pred vsakim ocenjevanjem je izvedeno preverjanje znanja. 

Učenci so seznanjeni s kriteriji ocenjevanja in postopkom ocenjevanja znanja pri učitelju, ki 
poučuje predmet. 


