
Ocenjevanje znanja na daljavo za 3. B (B. Jeraj) 

 

 

 

PREDMET:  SLOVENŠČINA 

VSEBINA: GOVORNI NASTOP – OPIS STAVBE (video posnetek) 

TERMIN: 6. in 7. 5. 2020 

KRITERIJI: 

ODLIČNO (5) PRAV DOBRO  (4) DOBRO (3) ZADOSTNO (2) NEZADOSTNO (1) 

Učenec: 

- v govornem nastopanju je 

spreten in prepričljiv; 

- njegov jezik je bogat, 

razločen, naraven in 

jezikovno pravilen; 

- razčlenjuje in presoja svoj 

in/ali sošolčev govorni 

nastop; 

- govori razločno, naravno 

in knjižno; 

- upošteva dogovorjeno 

dolžino govornega nastopa; 

- na govorni nastop se je 

dobro pripravil.  

 

 

 

 

Učenec: 

- v govornem nastopanju je 

spreten in večinoma 

prepričljiv; 

- njegov jezik je razločen, 

naraven in jezikovno 

pravilen; 

- razčlenjuje  svoj in/ali 

sošolčev govorni nastop; 

- govori razločno in 

knjižno; 

- približno upošteva 

dogovorjeno dolžino 

govornega nastopa; 

- na govorni nastop se je  

pripravil.  

 

 

Učenec: 

- v govornem nastopanju je 

manj 

prepričljiv; 

- njegov jezik ni povsem 

razločen, naraven in 

jezikovno pravilen, pogosto 

je jezikovno nepravilen; 

- težko razčlenjuje  svoj 

in/ali sošolčev govorni 

nastop; 

- govori manj razločno in 

neknjižno; 

- približno upošteva 

dogovorjeno dolžino 

govornega nastopa; govorni 

nastop je prekratek; 

- na govorni nastop se je  

slabše pripravil.  

 

Učenec: 

- v govornem nastopanju je 

neprepričljiv; 

- njegov jezik ni povsem 

razločen in je jezikovno 

pomanjkljiv; 

- ne razčlenjuje  svojega 

in/ali sošolčevega 

govornega nastopa (ne 

vem); 

- govori nerazločno in 

neknjižno (pogovorno); 

- ne upošteva 

dogovorjene dolžine 

govornega nastopa; govorni 

nastop je odločno 

prekratek; 

- na govorni nastop se je  

slabo pripravil.  

Učenec ne dosega v 

predhodnih ocenah 

zapisanih standardov 

(ciljev) znanja. 

 

 

 

 

 



PREDMET:  MATEMATIKA 

VSEBINA: HITRA POŠTEVANKA (ustno ocenjevanje znanja; Skype) 

TERMIN: 11., 12. 5. 2020  

KRITERIJI:  

ODLIČNO (5) PRAV DOBRO  (4) DOBRO (3) ZADOSTNO (2) NEZADOSTNO (1) 

Učenec: 

pravilno reši vsaj 18 od 20 

računov. 

 

 

Učenec: 

pravilno reši 17, 16 ali 15 

od 20 računov. 

 

Učenec: 

pravilno reši 14, 13 ali 12 

od 20 računov. 

Učenec: 

pravilno reši 11 ali 10 od 

20 računov. 

Učenec: 

Pravilno reši le 9 računov 

ali manj od 20 računov. 

 

 

 

PREDMET: SPOZNAVANJE OKOLJA 

VSEBINA: ŽIVLJENJSKA OKOLJA, SVETLOBA, ZVOK, ČAS, DEDIŠČINA, MESTO IN VAS  (ustno ocenjevanje znanja; Skype) 

TERMIN: 11., 12. 5. 2020  

KRITERIJI:  

ODLIČNO (5) PRAV DOBRO  (4) DOBRO (3) ZADOSTNO (2) NEZADOSTNO (1) 

Učenec: 

samostojno, z lastnimi 

besedami in primeri razloži 

predpisana vsebinska 

znanja. Znanje uporabi v 

novih situacijah, tako da 

argumentira in utemelji 

nastanek posameznih 

pojavov, ugotavlja vzroke, 

predvidi posledice ter 

celostno obravnava 

probleme.  

Učenec: 

ob znanih primerih s 

svojimi besedami opiše 

posamezne pojme ter 

bistvene značilnosti 

pojavov. Znanje uporabi v 

novih situacijah, utemelji in 

ponazori nastanek 

posameznih pojavov.  

Učenec: 

ponovi, kar je ob razlagi 

spoznal, navede in našteje 

nekaj osnovnih pojmov ter 

vsebinskih znanj. Ob 

dodatnih navodilih oblikuje 

splošne ugotovitve.  

Učenec: 

ob zastavljenih vprašanjih 

le našteje, prepozna in 

ponovi nekatere pojme in 

posamezne pojave.  

Razlaga, primeri in 

argumenti so skopi in revni, 

vendar vsebujejo bistvene 

elemente, na podlagi 

katerih je mogoče graditi 

znanje. Učenec snovi ne 

razume v celoti.  

Učenec: 

pozna nekaj pojmov, 

vendar jih zamenjuje, snov 

obnavlja nepovezano, ne 

ujame bistva posameznih 

pojmov. Argumenti in 

primeri so neustrezni. 

Izražanje je skromno. 

Družbeni in naravni pojavi 

so razloženi neustrezno.   

 

 

 

 



PREDMET: GLASBENA UMETNOST 

VSEBINA: PETJE PESMI (ustno ocenjevanje, video posnetek) 

TERMIN: 6. in 7. 5. 2020  

KRITERIJI:  

ODLIČNO (5) PRAV DOBRO  (4) DOBRO (3) ZADOSTNO (2) NEZADOSTNO (1) 

Učenec: 

samostojno, sproščeno in 

intonančno pravilno zapoje 

obravnavane pesmi. 

Učenec: 

samostojno, sproščeno in 

večinoma intonančno 

pravilno zapoje 

obravnavane pesmi. 

Učenec: 

sproščeno, a nekoliko 

zatikajoče in intonančno 

nepravilno zapoje 

obravnavane pesmi. 

Učenec: 

zapoje pesem pogosto 

zatikajoče, nesproščeno in 

intonančno pogosto 

nepravilno. 

Učenec: 

glasbene vsebine ne izvede  

pravilno, kljub pomoči  

učitelja in kljub 

upoštevanju individualnih 

sposobnosti učenca-ke. 

 

 

 

PREDMET: LIKOVNA UMETNOST 

VSEBINA: IZDELAVA LUTKE IZ ODPADNEGA MATERIALA (fotografija izdelka) 

TERMIN: 22. 5. 2020 

KRITERIJI:  

ODLIČNO (5) PRAV DOBRO  (4) DOBRO (3) ZADOSTNO (2) NEZADOSTNO (1) 

Učenec: 

upošteva navodila za 

izvedbo likovne tehnike in 

jo samostojno ter uspešno 

uporabi. Motiv je izviren, 

samosvoj in usklajen z 

likovnim problemom. Ima 

naklonjen odnos do 

likovnega ustvarjanja, pri 

delu izkaže vztrajnost in 

doslednost. 

Učenec: 

večinoma upošteva 

navodila za izvedbo 

likovne tehnike in jo 

samostojno ter uspešno 

uporabi. Motiv je dokaj 

izviren, samosvoj in 

usklajen z likovnim 

problemom. Ima naklonjen 

odnos do likovnega 

ustvarjanja. 

Učenec: 

deloma upošteva navodila 

za izvedbo likovne tehnike 

in jo dokaj samostojno ter 

uspešno uporabi. Motiv mi 

zelo izviren, samosvoj in 

usklajen z likovnim 

problemom. V določenih 

detajlih se kaže 

nenatančnost pri delu.  

Učenec: 

ne upošteva navodil za 

izvedbo likovne tehnike. 

Likovni izdelek je 

dokončan, a motiv ni 

usklajen z likovnim 

problemom. V mnogih 

detajlih se kaže 

nenatančnost pri delu. 

Učenec: 

likovne vsebine sploh ne 

izvede ali pa jo izvede 

popolnoma nepravilno, 

kljub pomoči ter dodatnim 

usmeritvam učitelja. 

 

 

 



 

PREDMET: ŠPORT 

VSEBINA: MET ŽOGICE Z MESTA (video posnetek) 

TERMIN: 18. 5. 2020 

KRITERIJI:  

ODLIČNO (5) PRAV DOBRO  (4) DOBRO (3) ZADOSTNO (2) NEZADOSTNO (1) 

Učenec: 

izvede celotno gibalno 

nalogo skladno z navodili, 

zanesljivo, tekoče in 

tehnično pravilno, brez 

napak. 

Učenec: 

izvede celotno gibalno 

nalogo skladno z navodili, 

tekoče, vendar z manjšo 

napako. 

Učenec: 

izvede celotno gibalno 

nalogo skladno z navodili, 

dokaj tekoče, vendar naredi 

dve večji napaki. 

Učenec: 

izvede celotno gibalno 

nalogo skladno z navodili, 

vendar so v vseh elementih 

naloge napake. 

Učenec: 

ne  izvede  naloge  skladno  

z navodili, kljub večkratni 

ponovitvi. Nalogo izvede s 

ponavljajočimi  se  

napakami - kljub 

usmeritvam in pomoči  

učitelja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDMET: ANGLEŠČINA (ustno ocenjevanje: Skype) 

 

 

 

OCENA DESKRIPTORJI 

5 Učenec zmore aktivno in samostojno sodelovati v komunikaciji. Poimenuje predmete, osebe in jih opiše. Samostojno pripoveduje s 

pomočjo besednih ali slikovnih iztočnic. Sodeluje v kratkih dialogih z učiteljem in/ali učenci. Ustrezno se odziva na ukaze in jih daje 

drugim. Poje pesmi oziroma pove izštevanke in rime v povezavi z obravnavano snovjo. Samostojno prebere in razume posamezne znane 

povedi. 

4 Učenec zmore  aktivno sodelovati v komunikaciji z učiteljem. Poimenuje predmete in osebe in jih opisuje z občasno podporo učitelja. 

Sodeluje v krajših dialogih z učiteljem in/ali učenci s pomočjo besednih ali slikovnih iztočnic. V komunikaciji z učiteljem  se večinoma 

pravilno odziva. Reagira na ukaze in jih zna nekaj dati tudi sam. Poje pesmi oziroma rime in izštevanke pove z občasno učiteljevo podporo. 

Posamezne znane povedi bere in razume s pomočjo. 

3 Učenec sodeluje v komunikaciji z veliko učiteljeve podpore. Obravnavano besedišče večinoma prepozna in ga  delno uporablja  tudi 

aktivno s pomočjo učitelja ali ob slikovni/besedni podpori. Besedno se večinoma pravilno odziva. Pozna nekaj pesmi, rim in izštevank, 

vendar pri petju oziroma pripovedovanju le-teh dela napake. Pri branju in razumevanju znanih povedi potrebuje veliko pomoči. 

2 V komunikaciji zmore sodelovati le ob neprestani pomoči in vzpodbudi učitelja. Besedišče je skromno in ponavljajoče. Učenčevi odzivi so 

kratki, pogosto enobesedni ali celo nebesedni. Besedno se pogosto neustrezno odziva. Prepozna nekaj pesmi oziroma izštevank in rim in jih 

poje oziroma pove ob izdatni učiteljevi pomoči. Bere in razume le s težavo in ob izdatni učiteljevi pomoči. 

1 Učenec se ne odziva tako besedno kot nebesedno.  

 

VSEBINA: STANDARDI ZNANJA KRITERIJI ZNANJA OBLIKA  ČAS 

Besedišče: družina, občutki, 

liki,  

glasbeni instrumenti, ura. 

Predstavitev družinskih članov 

z imeni in starostjo. 

Sodelovanje v dvogovorih:  

How do you feel? 

What can you play? 

What's the time? 

Pesmici: Where is my father in 

I am the Musicman 

Branje in prevod treh stavkov 

iz knjigice Let's Draw Shapes 

(stavki iz zvezka). 

Slušno razumevanje: 

-prepozna in razume besedišče in besedne zveze 

na znane teme. 

Govorno sporočanje: 

- poimenuje konkretni svet okoli sebe oziroma 

slikovni material; 

-  poizveduje in odgovarja na preprosta vprašanja; 

- zapoje dve angleški pesmici. 

Branje in bralno razumevanje: 

- prepozna zapis osnovnega, pogosto rabljenega 

besedišča ter pomen besednih zvez v okviru 

znanih tem; 

- zna prebrati in razume posamezne znane povedi. 

Samostojno prepozna in razume 

angleško besedišče na določene teme. 

 

Samostojno in ustrezno poimenuje 

konkretni svet okoli sebe oziroma 

slike na določene teme.  

Samostojno sodeluje v dvogovoru. 

Tvori smiselna vprašanja in odgovore. 

Samostojno zapoje dve pesmici in 

pozna pomen. 

 

Samostojno prebere in razume 

posamezne znane povedi. 

Ustno 

ocenjevanje 

preko video 

klica 

13. 5. – 

15. 5.  


