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ŠOLA NA DOMU
Šempeter pri Gorici, oktober 2020

Šempeter pri Gorici, 10. 10. 2020

Spoštovani učenci, starši,
čas Covida-19 (nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa COVID-19) je za vse nas
prinesel spremembe, strah in nove priložnosti, da postanemo previdnejši, odgovornejši, tesneje povezani v skupnost in
solidarnost. Izkoristimo priložnost in si dovolimo, da nas obogati in spremeni na bolje.
Gre za čas omejitev, ko pouk poteka v šoli in na domu.
Za vse nas nova in drugačna izkušnja.
Ker želimo vam učencem in staršem pomagati in se vam čim bolj približati pri izvajanju pouka smo pripravili publikacijo
Šola na domu: z navodili in informacijami za situacijo poteka pouka na domu.
Seznanjamo vas s sledečimi vsebinami po letnikih, razredih in predmetih:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
načrt organizacije dela in protokolov v času epidemije corona-19,
temeljni in minimalni standardi znanja po razredih in predmetih,
preverjanje in ocenjevanja znanja po razredih in predmetih,
učenje učenja in uporaba IKT pri pouku,
učne strategije,
načrt oblik pomoči,
protokoli informiranja učencev in staršev,
predstavitev poteka pouka po razredih in predmetih.

Želimo vam zdravja, poguma, vztrajnosti in veliko optimizma.
Hvala za zaupanje.
Srečno.

mag. Primož Hvala Kamenšček
ravnatelj

KAZALO
I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA ...............6
RAZREDNA STOPNJA..........................................................................................................................25
AKTIV 1. RAZREDA........................................................................................................................................................................25
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA V 1. RAZREDU PO PREDMETIH .....................................................................................................................................................25
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V 1. RAZREDU.................................................................................................................................................................26

AKTIV 2. RAZREDA.......................................................................................................................................................................27
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA V 2. RAZREDU PO PREDMETIH .................................................................................................................................................... 27
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V 2. RAZREDU ................................................................................................................................................................28

AKTIV 3. RAZREDA.......................................................................................................................................................................29
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA V 3. RAZREDU PO PREDMETIH ....................................................................................................................................................29
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V 3. RAZREDU .................................................................................................................................................................31

AKTIV 4. RAZREDA.......................................................................................................................................................................32
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA V 4. RAZREDU PO PREDMETIH.................................................................................................................................................... 32
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V 4. RAZREDU................................................................................................................................................................40

AKTIV 5. RAZREDA........................................................................................................................................................................41
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA V 5. RAZREDU PO PREDMETIH.....................................................................................................................................................41
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V 5. RAZREDU................................................................................................................................................................46

PREDMETNIK 2020/21........................................................................................................................47
PREDMETNA STOPNJA .......................................................................................................................49
AKTIV SLAVISTOV.........................................................................................................................................................................49
STANDARDI ZNANJA IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V 6. RAZREDU ......................................................................................................49
PREVERJANJE IN OCENEJVANJE ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V 6. RAZREDU ................................................................................................................................49
STANDARDI ZNANJA IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V 7. RAZREDU.......................................................................................................50
PREVERJANJE IN OCENEJVANJE ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V 7. RAZREDU.................................................................................................................................50
STANDARDI ZNANJA IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V 8. RAZREDU .......................................................................................................51
PREVERJANJE IN OCENEJVANJE ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V 8. RAZREDU ................................................................................................................................52
STANDARDI ZNANJA IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V 9. RAZREDU.......................................................................................................53
PREVERJANJE IN OCENEJVANJE ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V 9. RAZREDU ................................................................................................................................53

AKTIV ZA MATEMATIKO ..............................................................................................................................................................55
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI MATEMATIKI V 6. RAZREDU..........................................................................................................................55
PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI MATEMATIKI V 6. RAZREDU..................................................................................................................................61
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI MATEMATIKI V 7. RAZREDU .......................................................................................................................... 63
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI V 7. RAZREDU .................................................................................................................................68
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI MATEMATIKI V 8. RAZREDU.......................................................................................................................... 70
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PRI MATEMATIKI V 8. RAZREDU ................................................................................................................................................. 75
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI MATEMATIKI V 9. RAZREDU.......................................................................................................................... 77
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI V 9. RAZREDU .................................................................................................................................82

AKTIV ZA TUJ JEZIK ANGLEŠČINA.............................................................................................................................................85
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA V 1., 2. IN 3. RAZREDU PRI ANGLEŠČINI.............................................................................................................85
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ANGLEŠČINI V 1., 2. IN 3. RAZREDU ....................................................................................................................87
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ANGLEŠČINI V 4., 5. IN 6. RAZREDU ...........................................................................................................88
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ANGLEŠČINI V 4., 5. IN 6. RAZREDU....................................................................................................................91
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ANGLEŠČINI V 7., 8., IN 9. RAZREDU........................................................................................................... 93
PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI ANGLEŠČINI V 7., 8., IN 9. RAZREDU .................................................................................................................. 97

AKTIV ZA DRUŽBOSLOVJE: LIKOVNA UMETNOST, GLASBENA UMETNOST, GEOGRAFIJA, ZGODOVINA,
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA.............................................................................................................99
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI LIKOVNI UMETNOSTI ......................................................................................................................................99
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI LIKOVNI UMETNOSTI..............................................................................................................................................99
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V 5. RAZREDU.............................................................................................................................. 100
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V 5. RAZREDU ............................................................................................................. 100
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V 6. RAZREDU.............................................................................................................................. 100
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V 6. RAZREDU ............................................................................................................. 100
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V 7., 8. IN 9. RAZREDU .................................................................................................................101
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V 7. RAZREDU ...............................................................................................................101
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V 8. RAZREDU ...............................................................................................................101
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V 9. RAZREDU................................................................................................................101
2

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 6. RAZREDU ...................................................................................................................................................101
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 6. RAZREDU .................................................................................................................................102
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 7. RAZREDU...................................................................................................................................................102
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 7. RAZREDU..................................................................................................................................103
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 8. RAZREDU ..................................................................................................................................................103
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 8. RAZREDU .................................................................................................................................103
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 9. RAZREDU ..................................................................................................................................................103
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 9. RAZREDU................................................................................................................................. 104
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ZGODOVINI V 6. RAZREDU .......................................................................................................................... 104
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ZGODOVINI V 6. RAZREDU.................................................................................................................................. 104
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ZGODOVINI V 7. RAZREDU:.......................................................................................................................... 104
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ZGODOVINI V 7. RAZREDU .................................................................................................................................. 105
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ZGODOVINI V 8. RAZREDU .......................................................................................................................... 105
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ZGODOVINI V 8. RAZREDU.................................................................................................................................. 106
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ZGODOVINI V 9. RAZREDU .......................................................................................................................... 106
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ZGODOVINI V 9. RAZREDU .................................................................................................................................. 106
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI DOMOVINSKI IN DRŽAVLJANJSKI KULTURI IN ETIKI V 7. RAZREDU ............................................................................. 106
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI DOMOVINSKI IN DRŽAVLJANJSKI KULTURI IN ETIKI V 7. RAZREDU..............................................................107
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI DOMOVINSKI IN DRŽAVLJANJSKI KULTURI IN ETIKI V 8. RAZREDU..............................................................................107
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI DOMOVINSKI IN DRŽAVLJANJSKI KULTURI IN ETIKI V 8. RAZREDU ............................................................ 108

AKTIV ZA NARAVOSLOVJE: FIZIKA, KEMIJA, BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA,
GOSPODINJSTVO ........................................................................................................................................................................ 108
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - FIZIKA 8. IN 9. RAZRED................................................................................................................................... 108
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA - FIZIKA 8. IN 9. RAZRED........................................................................................................................................... 109
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - KEMIJI 8. IN 9. RAZRED................................................................................................................................... 109
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – KEMIJA 8. IN 9. RAZRED ..........................................................................................................................................110
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – KEMIJA ........................................................................................................................................................................112
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI BIOLOGIJI V 8. IN 9. RAZREDU .....................................................................................................................113
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – BIOLOGIJA 9. RAZRED.............................................................................................................................................. 116
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA – NARAVOSLOVJE 6. RAZRED ............................................................................................................................ 116
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE OCENJEVANJA ZNANJA – NARAVOSLOVJE 6. RAZRED......................................................................................................... 119
TEMELJNJI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - NARAVOSLOVJE 7. RAZRED............................................................................................................................ 119
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE OCENJEVANJA ZNANJA –NARAVOSLOVJE 7. RAZRED............................................................................................................121
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - TEHNIKA IN TEHNOLOGIJI 6. RAZRED.............................................................................................................121
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA - TEHNIKA IN TEHNOLOGIJI 6. RAZRED ...................................................................................................................122
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - TEHNIKA IN TEHNOLOGIJI 7. RAZRED ............................................................................................................122
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA - TEHNIKA IN TEHNOLOGIJI 7. RAZRED....................................................................................................................123
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA- TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8. RAZRED............................................................................................................123
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA- TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8. RAZRED .................................................................................................................. 124
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - GOSPODINJSTVO 6. RAZRED........................................................................................................................... 124
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – GOSPODINJSTVO 6. RAZRED ..................................................................................................................................126

AKTIV ZA ŠPORT ........................................................................................................................................................................ 126
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI PREDMETU ŠPORT 4. – 9. RAZREDA IN IZBIRNIH PREDMETOV ....................................................................................126

IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA ............................................................................................................................................127
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI IZBIRNEM PREDMETU ITALIJANŠČINA (7. – 9. RAZRED)................................................................................................127
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI IZBIRNEM PREDMETU ITALIJANŠČINA (7. – 9. RAZRED) .............................................................................. 128
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU ITALIJANŠČINA (4. – 6. RAZRED).................................................................... 128
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU ITALIJANŠČINA (4. – 6. RAZRED) ................................................... 128

IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA 1.......................................................................................................................................... 128
IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 1 ................................................................................................................................................ 129
IZBIRNI PREDMET VZGOJA ZA MEDIJE - RADIO .................................................................................................................... 129
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA ..................................................................................................................................................................................130
NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA.............................................................................................................................................................................................................131

IZBIRNI PREDMET ETIČNA RAZISKOVANJA............................................................................................................................. 132
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI FILOZOFIJI ZA OTROKE – KRITIČNO MIŠLJENJE – ETIČNA RAZISKOVANJA (7. – 9. RAZRED)................................132
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI PRI FILOZOFIJI ZA OTROKE – KRITIČNO MIŠLJENJE – ETIČNA RAZISKOVANJA (7. – 9. RAZRED) ........132

IZBIRNI PREDMET GLASBENI PROJEKT ....................................................................................................................................133
MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI IZBIRNEM PREDMETU GLASBENI PROJEKT.......................................................................................................................133
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI PREDMETU GLASBENI PROJEKT.........................................................................................................................133

IZBIRNI PREDMET POSKUSI V KEMIJI.......................................................................................................................................133
3

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA ..................................................................................................................................................................................133
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA..........................................................................................................................................................................................133

IZBIRNI PREDMET UREJANJE BESEDIL ................................................................................................................................... 134
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA ................................................................................................................................................................................. 134
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE......................................................................................................................................................................................................... 134

IZBIRNI PREDMET MULTIMEDIJA ............................................................................................................................................. 134
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA ................................................................................................................................................................................. 134
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE......................................................................................................................................................................................................... 134

IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV – LES.......................................................................................................................... 135
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA ..................................................................................................................................................................................135
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE..........................................................................................................................................................................................................135

IZBIRNI PREDMET NAČINI PREHRANJEVANJA........................................................................................................................ 136
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA ..................................................................................................................................................................................136
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE..........................................................................................................................................................................................................136

IZBIRNI PREDMET SODOBNA PRIPRAVA HRANE..................................................................................................................... 136
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA ..................................................................................................................................................................................136
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE..........................................................................................................................................................................................................137

IZBIRNI PREDMET RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI..................................................................................137
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA ..................................................................................................................................................................................137
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE......................................................................................................................................................................................................... 138

IZBIRNI PREDMET ŠPORT ZA ZDRAVJE IN ŠPORT ZA SPROSTITEV .................................................................................... 138
AKTIV PODALJŠANEGA BIVANJA.............................................................................................................................................. 138

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA.................................................................................................. 140
RAZREDNA STOPNJA........................................................................................................................ 140
1. RAZRED.................................................................................................................................................................................... 140
2. RAZRED................................................................................................................................................................................... 142
3. RAZRED ................................................................................................................................................................................... 143
4. RAZRED................................................................................................................................................................................... 144
5. RAZRED................................................................................................................................................................................... 144

PREDMETNA STOPNJA ..................................................................................................................... 146
AKTIV SLAVISTOV....................................................................................................................................................................... 146
6. RAZRED ............................................................................................................................................................................................................................................... 146
7. RAZRED.................................................................................................................................................................................................................................................147
8. RAZRED ............................................................................................................................................................................................................................................... 148
9. RAZRED ............................................................................................................................................................................................................................................... 150

AKTIV ZA MATEMATIKO ............................................................................................................................................................. 151
6. RAZRED ................................................................................................................................................................................................................................................ 151
7. RAZRED................................................................................................................................................................................................................................................ 155
8. RAZRED ............................................................................................................................................................................................................................................... 159
9. RAZRED ................................................................................................................................................................................................................................................163

AKTIV ZA TUJ JEZIK ANGLEŠČINA........................................................................................................................................... 166
1. – 3. RAZRED........................................................................................................................................................................................................................................ 166
4. RAZRED ................................................................................................................................................................................................................................................167
5. RAZRED ................................................................................................................................................................................................................................................167
6. – 9. RAZRED....................................................................................................................................................................................................................................... 168

AKTIV ZA DRUŽBOSLOVJE: LIKOVNO UMETNOST, GLASBENO UMETNOST, GEOGRAFIJO, ZGODOVINO IN
DOMOVINSKO IN DRŽAVLJANJSKO KULTURO IN ETIKO......................................................................................................... 169
LIKOVNA UMETNOST, LIKOVNO SNOVANJE 2 IN 3 TER IZBIRNI PREDMET UMETNOST..............................................................................................................169
GLASBENA UMETNOST - 5. RAZRED ...................................................................................................................................................................................................170
GLASBENA UMETNOST - 6. RAZRED ...................................................................................................................................................................................................170
GLASBENA UMETNOST - 7. RAZRED.....................................................................................................................................................................................................171
GLASBENA UMETNOST - 8. RAZRED ...................................................................................................................................................................................................172
GLASBENA UMETNOST - 9. RAZRED ...................................................................................................................................................................................................173
GEOGRAFIJA.............................................................................................................................................................................................................................................174
GEOGRAFIJA - 6. RAZRED .....................................................................................................................................................................................................................174
GEOGRAFIJA - 7. RAZRED......................................................................................................................................................................................................................174
4

GEOGRAFIJA - 8. RAZRED .....................................................................................................................................................................................................................175
GEOGRAFIJA - 9. RAZRED......................................................................................................................................................................................................................175
ZGODOVINA - 6. RAZRED.......................................................................................................................................................................................................................176
ZGODOVINA - 7. RAZRED .......................................................................................................................................................................................................................176
ZGODOVINA - 8. RAZRED.......................................................................................................................................................................................................................177
ZGODOVINA - 9. RAZRED .......................................................................................................................................................................................................................177
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANJSKA KULTURA IN ETIKA - 7. RAZRED.............................................................................................................................................177
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANJSKA KULTURA IN ETIKA - 8. RAZRED ............................................................................................................................................178

AKTIV ZA NARAVOSLOVJE: FIZIKO, KEMIJO, BIOLOGIJO, NARAVOSLOVJE, TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO,
GOSPODINJSTVO ........................................................................................................................................................................ 178
FIZIKA 8. RAZRED ...................................................................................................................................................................................................................................178
FIZIKA 9. RAZRED .................................................................................................................................................................................................................................. 180
KEMIJA 8. RAZRED ................................................................................................................................................................................................................................ 180
KEMIJA 9. RAZRED................................................................................................................................................................................................................................. 180
BIOLOGIJA 8. RAZRED ............................................................................................................................................................................................................................ 181
BIOLOGIJA 9. RAZRED ............................................................................................................................................................................................................................ 181
NARAVOSLOVJE 6. RAZRED...................................................................................................................................................................................................................182
NARAVOSLOVJE 7. RAZRED ...................................................................................................................................................................................................................182
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. RAZRED................................................................................................................................................................................................183
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7. RAZRED ............................................................................................................................................................................................... 184
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8. RAZRED............................................................................................................................................................................................... 185
GOSPODINJSTVO 6. RAZRED ................................................................................................................................................................................................................ 186

AKTIV ZA ŠPORT ........................................................................................................................................................................ 186
IZBIRNI PREDMETI .....................................................................................................................................................................188
IZBIRNI PREDMET FILOZOFIJA ZA OTROKE – ETIČNA RAZISKOVANJA (7. - 9. RAZRED) ......................................................................................................... 188
IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA - 4. – 6. RAZRED....................................................................................................................................................................... 188
IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA 1 (7. RAZRED) ............................................................................................................................................................................. 189
IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA 2 (8. RAZRED)............................................................................................................................................................................ 189
IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA 3 (9. RAZRED)............................................................................................................................................................................ 190
IZBIRNI PREDMET VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO (7., 8. IN 9. RAZRED) ...................................................................................................................................... 190
IZBIRNI PREDMET UREJANJE BESEDIL................................................................................................................................................................................................ 191
IZBIRNI PREDMET MULTIMEDIJA.......................................................................................................................................................................................................... 191
IZBIRNI PREDMET SODOBNA PRIPRAVA HRANE................................................................................................................................................................................. 191
IZBIRNI POREDMET RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI .........................................................................................................................................192
IZBIRNI PREDMET NAČINI PREHRANJEVANJA....................................................................................................................................................................................192
IZBIRNI PREDMET POSKUSI V KEMIJI ..................................................................................................................................................................................................192

III. UČENJE UČENJA .......................................................................................................................... 193

UČENJE UČENJA — 1. RAZRED..............................................................................................................................................................................................................193
UČENJE UČENJA — 2. RAZRED.............................................................................................................................................................................................................193
UČENJE UČENJA — 3. RAZRED.............................................................................................................................................................................................................193
UČENJE UČENJA — 4. RAZRED............................................................................................................................................................................................................ 194
UČENJE UČENJA — 5. RAZRED............................................................................................................................................................................................................ 194
UČENJE UČENJA — AKTIV ZA SLOVENŠČINO 6.–9. RAZRED ......................................................................................................................................................... 194
UČENJE UČENJA — AKTIV ZA MATEMATIKO..................................................................................................................................................................................... 194
UČENJE UČENJA — AKTIV ZA ANGLEŠČINO...................................................................................................................................................................................... 195
UČENJE UČENJA — AKTIV ZA GEOGRAFIJO...................................................................................................................................................................................... 196
UČENJE UČENJA – IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA .................................................................................................................................................................... 196
UČENJE UČENJA — AKTIV ZA ZGODOVINO ....................................................................................................................................................................................... 196
UČENJE UČENJA — AKTIV ZA ŠPORT..................................................................................................................................................................................................197
UČENJE UČENJA — AKTIV ZA NARAVOSLOVJE .................................................................................................................................................................................197
UČENJE UČENJA — IZBIRNI PREDMET RADIO....................................................................................................................................................................................197
UČENJE UČENJA — IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA..................................................................................................................................................................... 198
UČENJE UČENJA — IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 1 ........................................................................................................................................................................ 198

UČENJE UČENJA – ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA...................................................................... 198
STRATEGIJE UČENJA ................................................................................................................................................................. 198
SODOBNE OBLIKE IN METODE UČENJA .............................................................................................................................................................................................. 198
NAVODILA ZA ORGANIZACIJO POUK NA DOMU................................................................................................................................................................................. 199

NAČRT OBLIK POMOČI ............................................................................................................................................................... 199
PROTOKOL INFORMIRANJA UČENCEV IN STARŠEV................................................................................................................ 199
5

I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU
EPIDEMIJE CORONA VIRUSA
Higienska pravila
• Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo. V kolikor voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke.
Roke si umij po vsakem prijemanju kljuke, ograje (vstop in izstop iz učilnice, pri prihodu in izhodu na stranišče ali v šolo), dotikanju drugih
površin (po telovadbi, pred in po malici/kosilu, po uporabi učnih pripomočkov drugega, …) ter pred uporabo in po odstranitvi maske.
• Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi rokami.
• Upoštevamo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do 2 metra.
• Zbiranje v skupinah je odsvetovano. Druženje je v okviru učne skupine, na celotnem območju šole.
• Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v
zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom.
• Za starejše od 12 let je priporočena uporaba maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta). Nositi jo morajo izven
matične učilnice (na hodniku, jedilnici, stranišču,…).

Prihodi in odhodi:
• V kolikor je v družini, istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, se otroku odsvetuje vrnitev
v šolo.
• Pouk obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal).
• Ob ponovnem vstopu v šolo učenci prinesejo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev virusa
COVID-19.

Prihod
•
•
•
•
•
•

Starši pustijo učenca na vhodu v šolski prostor (vrata na parkirišču), v šolo vstopi sam.
Pri vhodu bo usmerjala odrasla oseba.
Učenec se v garderobi preobuje in pusti vrhnje oblačilo.
Vstopi v učilnico in si umije roke s toplo vodo in milom.
Sede na svoje mesto.
Enak režim velja za učence, ki pridejo v jutranje varstvo. V skupini bo do 15 učencev, ne moremo pa zagotoviti, da se ne bi mešali učenci
različnih skupin.

Odhod
• Ob lepem vremenu se bodo učenci po 15. uri zadrževali zunaj. Tam jih starši tudi prevzamejo.
• Starši morajo nositi maske in vzdrževati distanco najmanj 1,5 metra.
• Učenci pripomočkov in zvezkov ne nosijo domov.

Gibanje v šoli in šolskem okolišu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Učenci so razdeljeni v stalne učne skupine, v okviru katerih se gibajo v šoli in izven nje.
Učenci malicajo v učilnici. Za dostavo in razdelitev malice poskrbijo zaposleni.
Učenec ima dodeljeno stalno delovno mesto.
Med delovnimi mesti učencev in učitelja bo zagotovljena varnostna razdalja.
Učenci hodijo na stranišče posamezno. Po uporabi stranišča si umijejo roke z milom.
Učenci se po šoli premikajo izključno po navodilih učitelja in ves čas pazijo na varnostno razdaljo. Pri tem upoštevajo talne oznake.
Za telovadnico bo veljal poseben režim.
Za kosilo bo veljal poseben režim (manjše skupine, varnostna razdalja, urnik, prilagojeni jedilniki, razkuževanje).

Prehrana:
• V času malice učenci ne zapuščajo učilnic. Dopoldanska in popoldanska malica bo v matični učilnici. Hrano razdeli osebje iz kuhinje.
• Pred in po hranjenju si učenci obrišejo mize z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom. Naredijo si
pogrinjek. Pred in po hranjenju si umijejo roke z milom in vodo.
• V jedilnici bodo označeni stoli, kjer bodo učenci lahko sedeli.

Komunikacija:
• Učenci se družijo znotraj učne skupine. Učne skupine so prostorsko ločene v in izven šolskih prostorov.
• Starši komunicirajo z učitelji telefonsko ali preko e-maila.

Prosta igra:
• V kolikor je možno se izvaja na prostem. Vsaka učna skupina ima dogovorjen prostor na igrišču.
6

V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo
vrnitev v šolo. Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom
splošne oz. družinske medicine.

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA
Pouk obiskujejo le zdravi učenci in učitelji (brez znakov akutne okužbe dihal).
Ob ponovnem vstopu v šolo naj učenci prinesejo podpisano izjavo staršev Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za
zajezitev širjenja COVID-19.

UKREPANJE V PRIMERU OBOLENJA S SIMPTOMI/ZNAKI COVID- 19 V OSNOVNI ŠOLI
Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkovnikom šole obvesti starše in se ga napoti domov. (Za pot
domov naj ne uporablja javnega prevoza).
Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole. Šola o tem obvesti NIJZ. NIJZ vodi epidemiološko
preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim učencem v času kužnosti doma, v
šoli itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno
stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

I. NAVODILA ZA ORGANIZACIJO POUKA NA DOMU:
1. ZBIRNIK OBSEGA SNOVI IN NALOG ZA POSAMEZEN RAZRED
• vodenje e-dnevnika in e-redovalnice
• vodenje evidenc obsega snovi in nalog učiteljev v šolskem arhivu Office 365 za posamezen razred, vodi se DNEVNIK OBREMENJENOSTI
UČENCEV
• vodenje baze E-UČNIH UČNIH GRADIV v Office 365 po predmetih pol letnikih in predmetih
• spremljava in nadzor razrednika evidence obsega snovi po predmetih za posamezen razred v arhivu Office 365
KAZALNIK: časovni obseg predmeta v skladu z izobraževalnim programom in določeni standardi predmetnih katalogov znanj

2. KOMUNIKACIJA
• INTENZIVNEJŠA POVRATNA INFORMACIJA PRI RAZUMEVANJU SNOVI IN OPRAVLJANJU NALOG NA RELACIJI UČENEC – UČITELJ / UČITELJ
UČENEC
• Redna komunikacija med učiteljem in učencem, v kolikor so učenci neodzivni učitelj pokliče starše.
• REDNA KOMUNIKACIJA S STARŠI NA RELACIJI: UČITELJ – STARŠI
• Glede na oceno in presojo učitelja in razrednika se vzpostavi telefonska komunikacija na dnevni ali tedenski ravni.

3. UČNA POMOČ ŠIBKIM
• Učitelji razredniki, predmetni učitelji in šolska svetovalna služba skupaj določijo učence, ki potrebujejo učno pomoč za posamezen predmet.
• Učno pomoč nudijo: razredni učitelji, predmetni učitelji, učitelji podaljšanega bivanja, šolska svetovalna služba in specialni pedagogi po
seznamu in razporedu, ki ga pripravi šola.

4. SVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE
• Za svetovanje je na voljo Šolska svetovalna služba.

5. INTERNI FORUM ZA UČITELJE ZA IZMENJAVO MNENJ PRI ORGANIZACIJI POUKA IN ZA OPOZARJANJE NA TEŽAVE
UČENCEV
• Oblikuje se interni forum za učitelje.
• Nadaljevanje ustaljenih komunikacijskih poti.

6. IKT PODPORA UČITELJEM IN UČENCEM NA DALJAVO
• Vsem učencem, ki nimajo na voljo računalnikov in/ali modemov se jih zagotovili brezplačno preko ZRSŠ in šole.
• IKT podporo za učitelje in učence vodi in zagotavlja računalničar Boris Kožlin.

7. ZA VSE INFORMACIJE IN VSE OBLIKE POMOČI UČITELJEM, STARŠEM IN UČENCEM SEM NA VOLJO:
• ravnatelj: mag. Primož Hvala Kamenšček.

8. PRIPOROČILO: UČENCI NAJ V PROSTEM ČASU ČIM MANJ UPRABLJAJO MEDIJE; GLEDANJE TV, FILMOV, IGRANJE
RAČUNALNIŠKIH IGER, BRSKANJE PO DRUŽABNIH OMREŽJIH.

II. NAVODILA ZA IZVAJANJE POUKA NA DOMU:
Priporočam:
1. UČENCI PREJEMAJO SNOVI IN NALOGE PREKO SPLETNIH UČILNIC oz. po dogovoru z učiteljem.
2. UČITELJ PODAJA UČENCEM ZADOLŽITVE DVAKRAT TEDENSKO OB PONEDELJKIH IN SREDAH, ker so učenci in starši preobremenjeni.
OSTALE DNI POTEKA KOMUNIKACIJA MED UČITELJEM IN UČENCEM.
3. VSA OBVESTILA ZA STARŠE IN UČENCE SE OBJAVLJAJO SAMO NA SPLETNI STRANI ŠOLE
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Učitelji starše pozovete, da naj spremljajo spletno stran. Vsa sporočila za starše pošiljate najprej meni. V kolikor bo nujno obvestilo
podam navodilo, da ga staršem pošljete dalje preko e-pošte. Redna komunikacija s starši teče v okviru dosedanjih komunikacijskih
kanalov.
4. Učna gradiva se objavljajo v PDF. obliki. GRADIVA SE PRIPRAVJO TAKO, DA JIH NI POTREBNO TISKATI. PRIPOROČAMO PRIPRAVO IN
UPORABO ZVOČNIH GRADIVA, VIDEO GRADIV IN IZVAJANJE SPLETNIH KONFERENC.
5. Učna gradiva so načrtovana didaktično: UČENJE – UTRJEVANJE – PREVERJANJE – OCENJEVANJE. Ključnega pomena je POVRATNA
INFORMACIJA. Učitelj beleži za vsakega učenca napredek osvajanja in razumevanja snovi.

UPOŠTEVAMO PRAVILO, DA UČENEC V POVPREČJU PORABI ZA 1 ŠOLSKO URO 3 ŠOLSKI URI DOMA.
PAZIMO NA OBREMENITEV UČENCEV IN NE PRETIRAVAMO S KOLIČINO SNOVI.
III. NAVODILA ZA IZVAJANJE UČNE POMOČI NA DOMU:
Snovno - učno pomoč nudijo predmetni učitelji, učitelji podaljšanega bivanja, specialni pedagogi in šolska svetovalna služba.
Vsi učitelji vzpostavljajo redno komunikacijo z učenci in starši. V kolikor le-ti vidijo, da učenci niso odzivni, nujno pokličejo starše. Kličejo toliko
časa, dokler ne dokličejo. Starši ste se dolžni odzvati. Učitelji se pozanimajo za težavo, v kolikor rabite vi ali družina pomoč nas nujno obvestite.
Obvestite tudi ravnatelja in svetovalno službo.
DOLŽNOST NAS VSEH JE BITI DOSEGLJIV DRUG ZA DRUGEGA. ZATO JE KLJUČNEGA POMENA KOMUNIKACIJA ŠOLA – STARŠI – UČENCI.
NAJPOMEMBNEJŠA JE POVRATNA INFORMACIJA.
VSE STARŠE PROSIMO, DA STE ODZIVNI BODISI PREKO E-POŠTE ALI TELEFONA.
OSEBNO SEM VAM ZA VSE INFORMACIJE NA VOLJO NA GSM: 041-352-006.
PRI SVOJEM DELU BODITE POGUMNI, DRZNI, SKRATKA SAMOSTOJNI. PRI VAŠEM DELU VAS 100 % PODPIRAMO IN SMO Z VAMI. KAR KOLI SE
ZGODI NI NIČ TAKO HUDEGA, DA NE BI MORALI POPRAVITI IN UREDITI. BODITE SAMOZAVESTNI.
POMAGAJMO DRUG DRUGEMU IN SI ZAUPAJMO!
Pouk se bo izvajal skladno z zapisanimi modeli in priporočili: Vzgoja in izobraževanje v republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s Covid 19, MIZŠ,
Ljubljana, 2020, www.zrss.si/pdf/modeli_in_priporocila.pdf
Z vsemi morebitnimi spremembami boste sproti pravočasno seznanjeni.
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I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

AKTIV 1. RAZREDA

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA V 1. RAZREDU PO PREDMETIH
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smiselno sodeluje v pogovoru in obvlada temeljna načela vljudnega pogovarjanja.
Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo ter tvori smiselna, razumljiva besedila. Govori razločno, naravno in čim bolj knjižno.
Deklamira krajša ritmična besedila.
Obnovi vsebino pravljice, ve, kdo so glavne književne osebe, kje in kdaj se je dogajalo (nekoč-danes) in odgovori na vprašanja o besedilu.
Po poslušanju učiteljevega pripovedovanja besedila, radijske igre ali ogledu gledališke predstave našteje osebe ter odgovarja na vprašanja,
kaj se je zgodilo.
Ilustrira besedilo in izrazi svojo domišljijsko čutno predstavo dogajalnega prostora.
Pripoveduje pravljico in pri tem upošteva njene značilnosti.
Sodeluje v skupinski dramatizaciji besedila.
Zmore poslušati in razume krajša neumetnostna besedila (sporočevalec, naslovnik, tema, bistveni podatki, obnova).
Pove, kaj sporoča pikogram in kako se je treba po njem ravnati.
Orientira se na svojem telesu, v prostoru in na papirju.
Ima razvite predpopismenejvalne spretnosti.
Pazi na čitljivost in estetkost zapisanih besedil.
V izgovorjenih besedah prepozna število zlogov ter začetni zlog in glas.
Poimenuje svoj materni jezik.
Prepozna in zapiše velike tiskane črke.

MATEMATIKA
• prepozna osnovne geometrijske oblike,
• šteje, bere, zapiše in primerja naravna števila do 20,
• sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 10.

SPOZNAVANJE OKOLJA
•
•
•
•

zna se predstaviti z osebnimi podatki,
pozna dejavnike varnosti v prometu in se po njih ravna,
razume pomen zdravja za človeka in načine ohranjanja zdravja,
opazuje telesa, snovi, živa bitja in pojave.

GLASBENA UMETNOST
•
•
•
•
•
•
•
•

Igra na glasbila preproste spremljave in krajše glasbene vzorce.
Doživljajsko in zbrano posluša krajše glasbene vsebine.
Razume in uporablja načrtovane glasbene pojme.
Glasbena doživetja in predstave izraža z gibanjem, besedno in v likovni komunikaciji.
Poje repertoar ljudskih, umetnih, domačih ter tujih pesmi.
V svoje petje uvaja elemente zdravega petja.
Posnema ritmične in melodične vzorce.
Se vključuje v glasbene dejavnosti v šolskem in zunajšolskem okolju.

LIKOVNA UMETNOST
• Se spontano, doživeto in igrivo likovno izraža.
• Uporabi obravnavane likovne materiale in orodja.
• Izkazuje sposobnost opazovanja in v likovne izdelke vnaša podrobnosti.

ŠPORT
•
•
•
•
•
•

Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja.
Pozna in upošteva preprosta pravila elementarnih in drugih iger.
Sproščeno in koordinirano teče v naravi.
Meče žogico v daljino in cilj.
Preskakuje ovire in določene razdalje z enonožnim odrivom in sonožnim doskokom.
Izvaja osnovne gimnastične prvine (stoja na lopaticah, hoja in skakanje po klopi).
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• Zapleše načrtovane preproste ljudske in družabne plese.
• Z obema rokama meče in podaja ter lovi lahko žogo na mestu.
• Nadzorovano odbija balon ali lahko žogo z rokami ali nogo.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V 1. RAZREDU
Znanje učencev preverjamo po potrebi, pred, med in po obravnavi učne snovi. Preverjanje in ocenjevanje je ustno in preko dejavnosti. Ocenjujemo
tudi izdelke otrok, sposobnosti izražanja na športnem, glasbenem in likovnem področju. Ocenjevanje je opisno. Ker so cilji jasno opredeljeni
kriterije ocenjevanja prilagajamo vsakemu otroku posebej glede na minimalne standarde.

USTNO OCENJEVANJE
• učenci odgovarjajo na vprašanja iz tematskih sklopov, ki so zajeta v učnem načrtu za posamezen razred
Kriterij za ustno oceno:
• jasni, nedvoumni, ustrezni, prepričljivi odgovori – cilj je dosežen
• približni odgovori, z napakami, zatikanje – cilj je delno dosežen
• ni odgovora, neustrezen odgovor – cilj ni dosežen
Kriterij za oceno - SPLOŠNA MERILA ZA USTNO OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV

DOSEGA
• Učenec dosega standarde znanja določene v učnem načrtu. Učenec samostojno odgovarja na vprašanja. Podatke smiselno vrednoti in
interpretira. Snov smiselno povezuje, znanje uporabi v novih situacijah. Zna rešiti zahtevnejše naloge, pri tem kritično presodi smiselnost
podatkov v nalogi, utemelji postopek reševanja in rezultat ustrezno predstavi. Pri predstavitvi znanja uporablja ustrezno strokovno
terminologijo.
• Na vsa vprašanja odgovarja samostojno.

DELNO DOSEGA
•
•
•
•
•

Učenec dosega samo minimalne standarde znanja, določene v učnem načrtu, ali tudi nekaj temeljnih standardov znanja.
Snov slabše razume in jo v večini le obnavlja - reproduktivno znanje: našteva ali prepoznava pojme, definicije simbole ...
Odgovori so pravilni, a nesistematični.
Na vprašanja odgovarja ob učiteljevem vodenju.
Pri predstavitvi znanja le deloma uporablja ustrezno strokovno terminologijo.

DOSEGA MINIMALNE STANDARDE
• Učenec dosega minimalnih standarde znanja.
• Snov razume in jo obnovi.
• Na vprašanja ob učiteljevem vodenju odgovori.

NE DOSEGA
•
•
•
•
•

Učenec ne dosega minimalnih standardov znanja.
Snovi ne razume in je ne obnovi.
Na vprašanja kljub učiteljevemu vodenju ne odgovori ali odgovori napačno.
Načrt ocenjevanja:
V prvem razredu sta planirani dve pisni ocenjevanji znanja, in sicer januarja in maja.
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MINIMALNI STANDARDI ZNANJA V 2. RAZREDU PO PREDMETIH
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•

Smiselno sodeluje v pogovoru in obvlada temeljna načela vljudnega pogovarjanja.
Zmore poslušati in razume krajša neumetnostna besedila (sporočevalec, naslovnik, tema, bistveni podatki, obnova).
Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo ter tvori smiselna, razumljiva besedila. Govori razločno, naravno in čim bolj knjižno.
Samostojno prebere in razume krajše besedilo, napisano s tiskanimi črkami.
Piše s tiskanimi črkami kratka, razumljiva in zaokrožena preprosta besedila.
Pazi na čitljivost in estetskost ter pravilnost zapisanih besedil.
Doživlja, razume in vrednoti književna besedila. (pove temo, glavne književne osebe, kraj in čas dogajanja).
Prepozna, doživlja, razume in vrednoti pravljico.

MATEMATIKA
•
•
•
•
•
•
•

Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20 s prehodom.
Opredeli položaj predmeta v prostoru (glede na sebe), po navodilih se premika po prostoru.
Razporedi predmete (predmete, telesa, like, števila) in bere preglednice.
Predstavi podatke s prikazom.
Prepozna in opiše osnovna geometrijska telesa in like.
Riše s šablono in z ravnilom (oblike, črte).
Šteje, bere, ureja in primerja naravna števila do 100.

SPOZNAVANJE OKOLJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opisuje rastline, živali in okolico ter uporablja ustrezno besedišče.
Opisuje različne odnose, v katerih sam sodeluje.
Pozna nekaj lastnosti snovi in teles ter uporablja ustrezno besedišče.
Opisuje vreme ter uporablja ustrezno besedišče in simbole.
Orientira se v svojem okolju glede na obstoječe objekte, v okolici šole, v naravi in na preprostem zemljevidu.
Zna časovno opredeliti dogodke in pojave.
Ustrezno uporablja koledar.
Pozna dejavnike varnosti v prometu in pravila za pešce ter se po njih ravna.
Razume pomen zdravja za človeka in načine ohranjanja zdravja.
Zna ustrezno ravnati z odpadki in ve, kako lahko sam prispeva k urejenemu videzu okolice.
Ve, da imajo nekateri dnevi v letu (prazniki) poseben pomen, in pozna poseben pomen različnih praznovanj.

GLASBENA UMETNOST
•
•
•
•
•
•
•
•

Igra na glasbila preproste spremljave in krajše glasbene vzorce.
Doživljajsko in zbrano posluša krajše glasbene vsebine.
Razume in uporablja načrtovane glasbene pojme.
Glasbena doživetja in predstave izraža z gibanjem, besedno in v likovni komunikaciji.
Poje repertoar ljudskih, umetnih, domačih ter tujih pesmi.
V svoje petje uvaja elemente zdravega petja.
Posnema ritmične in melodične vzorce.
Se vključuje v glasbene dejavnosti v šolskem in zunajšolskem okolju.

LIKOVNA UMETNOST
• Se spontano, doživeto in igrivo likovno izraža.
• Uporabi obravnavane likovne materiale in orodja.
• Izkazuje sposobnost opazovanja in v likovne izdelke vnaša podrobnosti.

ŠPORT
•
•
•
•
•
•

Sproščeno izvaja naravne oblike gibanja.
Pozna in upošteva preprosta pravila elementarnih in drugih iger.
Sproščeno in koordinirano teče v naravi.
Meče žogico v daljino in cilj.
Preskakuje ovire in določene razdalje z enonožnim odrivom in sonožnim doskokom.
Izvaja osnovne gimnastične prvine (preval naprej in nazaj, stoja na lopaticah).
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• Zapleše načrtovane preproste ljudske in družabne plese.
• Z obema rokama meče in podaja ter lovi lahko žogo na mestu.
• Nadzorovano odbijanje balona ali lahke žoge z rokami ali nogo.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V 2. RAZREDU
Znanje učencev preverjam po potrebi pred, med in po obravnavi učne snovi. Preverjanje in ocenjevanje je ustno, pisno in praktično. Ocenjujemo
tudi izdelke otrok ter sposobnosti izražanja na športnem in glasbenem področju.
V drugem razredu devetletke se bomo posluževali ustnega in pisnega načina preverjanja in ocenjevanja ter preverjanja in ocenjevanja
praktičnega dela učencev. Ker so cilji jasno opredeljeni, kriterije ocenjevanja prilagajamo vsakemu otroku posebej glede na minimalne standarde.
Preverjanje in ocenjevanje znanja bo potekalo po zaključenih učnih in/ali tematskih sklopih.
Kriteriji ocenjevanja opisnega ocenjevanja:
• V celoti je osvojil predpisane standarde znanja in spretnosti po učnem načrtu in ga samostojno izkazuje.
• Osvojil je večino predpisanih standardov znanja in spretnosti po učnem načrtu in jih izkazuje pretežno samostojno.
• Osvojil je minimalne standarde znanja in spretnosti po učnem načrtu in jih izkazuje ob pomoči in usmerjanja učitelja, ponazoril ali pomagal.
Načrt ocenjevanja: v drugem razredu sta planirani dve pisni ocenjevanji znanja, in sicer novembra in maja.
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MINIMALNI STANDARDI ZNANJA V 3. RAZREDU PO PREDMETIH
SPOZNAVANJE OKOLJA
• se orientira v svojem okolju, v okolici šole, v naravi,
• pozna nekaj lastnosti teles in snovi ter razlike in podobnosti med njimi, izvede dejavnosti in napoveduje gibanje teles v vodi, zraku in po
različnih površinah,
• ve, da na gibanje lahko vplivamo,
• pozna in opiše vremenske pojave,
• opiše živa bitja in njihova življenjska okolja,
• razume pomen zdravja za človeka in načine ohranjanja zdravja.
• predstavi sebe, svoje bližnje in svoj dom,
• pozna različne oblike družin in sorodstvene odnose v ožji in širši družini,
• spoštljivo ravna do sebe in drugih,
• razume pomen dolžnosti in pravic ter ravna skladno z njimi,
• pozna dejavnike varnosti v prometu in se po njih ravna,
• pozna pravila za pešce in obnašanje kolesarjev v prometu,
• ve, da moramo varovati naravno okolje,
• zna ustrezno ravnati z odpadki,
• Opazuje telesa, snovi, živa bitja in pojave.

SLOVENŠČINA:
JEZIK
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zavest o jeziku, narodu in državi.
Pokaže jo tako, da predstavi položaj slovenščine v Republiki Sloveniji in svoj odnos do tega jezika, če to ni njegov prvi/materni jezik.
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost pogovarjanja.
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost poslušanja krajših enogovornih neumetnostnih besedil. Pokažejo jo tako, da:
• določi sporočevalčev namen,
• določi temo besedila in povzame bistvene podatke,
• obnovi besedilo,
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost govornega nastopanja. Pokažejo jo tako, da:
• govori razločno, naravno in čim bolj knjižno,
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost branja in pisanja neumetnostnih besedil. To pomeni,
• tekoče bere svoji starosti, spoznavni, sporazumevalni in recepcijski zmožnosti ustrezna besedila, napisana s tiskanimi in pisanimi črkami (na
koncu 3. razreda), svoje razumevanje prebranega besedila dokaže tako, da:
• določi okoliščine nastanka besedila (na primer sporočevalca, naslovnika, določi sporočevalčev namen,
• določi temo besedila in povzame bistvene podatke,
• obnovi besedilo,
• da na koncu 3. razreda piše s pisanimi črkami daljša besedila tistih vrst, ki so predpisane s tem učnim načrtom – tvori ustrezna, razumljiva,
jezikovno pravilna in zaokrožena besedila, njegova/njena pisava je čitljiva,
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja.
Skladenjsko zmožnost dokaže tako, da:
• v povedih izrazi čas dejanja glede na čas sporočanja in glede na časovno razmerje do drugih dejanj,
• v povedih uporablja pridevnike v pravilni spolski, številski in sklonski obliki, samostalnike v pravilni sklonski obliki, glagole v pravilni osebni,
časovni in naklonski obliki,
• sprašuje po količini bitij/predmetov v svoji okolici ali na sliki, po njihovem položaju in premikanju, po času dejanja glede na čas sporočanja in
glede na časovno razmerje do drugega dejanja ipd.,
Pravopisno zmožnost pokaže tako, da:
• piše čitljivo.
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Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito METAJEZIKOVNO ZMOŽNOST.
Pokažejo jo tako, da pozna, razume in uporablja jezikoslovne izraze, določene v tem učnem načrtu.

SLOVENŠČINA: KNJIŽEVNOST
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost sprejemanja umetnostnih besedil in tvorjenja besedil o umetnostnih besedilih
in ob njem (»strokovno« in (po)ustvarjalno pisanje, govorjenje). Svoje trditve oz. ugotovitve o književnih besedilih skladno s cilji v tem učnem
načrtu ponazori, utemelji in vrednoti.
Zmožnost prepoznavanja, doživljanja, razumevanja in vrednotenja proze, pravljice pokaže tako, da:
• piše pravljico in pri tem upošteva njene značilnosti,
• Piše nadaljevanje pravljice.
Zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z osebo, privzemanja vloge književne osebe pokaže tako, da:
• pisno izrazi čutnodomišljijsko predstavo književne osebe,
• napiše nadaljevanje zgodbe.
Zmožnost doživljanja in razumevanja književnega prostora in časa pokaže tako, da:
• predstavi svojo čutnodomišljijsko predstavo realističnega dogajalnega prostora,
• prepozna dogajalni čas (nekoč – danes).
Zmožnost razumevanja dogajanja in teme pokaže tako, da:
• odgovori na vprašanja o besedilu,
• obnovi književno dogajanje,
Zmožnost doživljanja in razumevanja gledališke/lutkovne predstave, radijske igre, risanke pokaže tako, da:
• našteje osebe lutkovne, gledališke predstave (videoposnetka) ter odgovarja na vprašanja, kaj se je zgodilo,
• po poslušanju radijske igre našteje književne osebe in pove, kakšne so bile osebe; odgovarja na vprašanja, kaj se je zgodilo.
Učenci skladno s cilji iz tega učnega načrta pridobi literarnovedno znanje.
Pokaže ga tako, da pozna temeljne literarnovedne izraze, določene s tem učnim načrtom.

MATEMATIKA
• Poimenuje, opiše in nariše osnovne geometrijske oblike in elemente.
• Pozna merski enoti za denar.
• Pozna osnovne standardne merske enote za merjenje dolžine, mase, prostornine, časa in količine izrazi z merskim številom in z mersko enoto
.
• Šteje, bere, zapiše in primerja naravna števila do 1000.
• Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100.
• Poišče manjkajoči člen pri računih seštevanj in odštevanja v množici naravnih števil do 20.
• Pozna zmnožke do avtomatizma v obsegu 10x10 in količnike, ki so vezani na poštevanko.
• Prepozna dele celote.
• Razporedi elemente in bere prikaze.
• Predstavi podatke v preglednici in s prikazom.
• Razporedi elemente in bere prikaze.
• Predstavi podatke v preglednici in s prikazom.
• Reši (besedilni) problem (konkretna in slikovna raven).

LIKOVNA UMETNOST
• se doživeto in igrivo likovno izraža;
• izkazuje sposobnost opazovanja in v likovni izdelek vnaša podrobnosti;
• uporabi obravnavane likovne materiale in orodja;

GLASBENA UMETNOST
•
•
•
•
•
•

poje repertoar ljudskih, umetnih, domačih ter tujih pesmi,
posnema melodične vzorce,
igra na glasbila krajše glasbene vzorce,
pri izvajanju upošteva elemente interpretacije,
ustvarjalno izraža glasbena doživetja in predstave v besedni komunikaciji,
razvija glasbeno mišljenje in analitično zaznava odnose v lastnostih tona kot višji – nižji,
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doživljajsko in zbrano posluša krajše glasbene vsebine,
v svoje petje uvaja elemente zdravega petja,
razvija občutljivost za zdravo zvočno okolje,
razume in uporablja glasbene pojme,
se vključuje v glasbene dejavnosti v šolskem in zunajšolskem okolju.

ŠPORT
NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE
• Učenec sproščeno izvaja naravne oblike gibanja.
• Varno izvaja enostavne gibalne naloge.
• Upošteva pravila izbranih elementarnih iger in športnega obnašanja.

ATLETSKA ABECEDA
•
•
•
•
•
•
•

Učenec skladno in sproščeno teče.
Neprekinjeno hodi in teče pet minut.
Na znak steče z visokega štarta.
Glede na svoje sposobnosti preskoči določeno višino in razdaljo s sonožnim odrivom z mesta in z enonožnim odrivom s kratkim zaletom.
Pravilno vrže žogico ali žvižgača z eno roko z mesta.
Soročno vrže žogo izpred prsi v daljino in v cilj.
Pozna nekatere osnovne atletske pojme.

GIMNASTIČNA ABECEDA
•
•
•
•
•
•
•

Učenec izvaja osnovne gimnastične vaje.
Izvede preval naprej in stojo na lopaticah,
se plazi in lazi, hodi in skače po ožji površini (klop),
s pomočjo (učitelja, dvignjenega odrivnega mesta) naskoči v oporo klečno ali čepno na nižjo skrinjo,
pleza po letveniku, zviralniku in poševni klopi,
preskakuje kolebnico,
upošteva izraze, povezane s položaji telesa in smerjo gibanja v prostoru.

PLESNE IGRE
• Učenec se ritmično giblje na mestu in v prostoru ob glasbeni spremljavi.
• Pozna rajalne igre, zapleše tri otroške in tri preproste ljudske plese.
• Ob spodbudah učitelja gibalno ustvarja na različne teme.

IGRE Z ŽOGO
•
•
•
•
•

Učenec z roko, nogo ali palico vodi in podaja žogo.
Z obema rokama lovi in z nogo ustavlja žogo.
Z roko/rokama, nogo, palico ali loparjem zadeva mirujoče cilje.
Odbija balon.
Vključuje se v izbrane elementarne in male moštvene igre z žogo in upošteva njihova pravila.

PLAVALNA ABECEDA
• Učenec je prilagojen na vodo in preplava 15 metrov.
• Na kopališču upošteva varnostna in higienska pravila.

POHODNIŠTVO
• Učenec je sposoben hoditi tri ure z daljšimi postanki.
• Pozna osnovno pohodniško opremo in pravila varne hoje.

UGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI TER TELESNIH ZNAČILNOSTI
• Učenec dosega v gibalnih sposobnostih dosežke, prilagojene individualno postavljenim ciljem.
• Pozna osnovne merske enote.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V 3. RAZREDU
Preverjanje znanja poteka pred, med in po koncu obravnave učnih vsebin.
Ocenjevanje se opravi po obravnavi učnih vsebin in po predhodnem preverjanju znanja iz teh vsebin.
Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi.
Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenec ne piše izdelkov za oceno.
Časovni razpored in vsebine so okvirni. Možna so odstopanja glede na okoliščine.
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MINIMALNI STANDARDI ZNANJA V 4. RAZREDU PO PREDMETIH
SLOVENŠČINA
Minimalni standardi znanja so podčrtani.

A. JEZIK
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zavest o jeziku, narodu in državi. Pokaže jo tako, da:
• poimenuje svoj prvi/materni jezik in njegov položaj v Republiki Sloveniji,
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost pogovarjanja. Pokaže jo tako, da:
• sodeluje v tistih vrstah pogovorov, ki so navedene v učnem načrtu, ter v vlogi pobudnega in odzivnega sogovorca tvori ustrezne,
učinkovite, smiselne in razumljive replike,
• razčlenjuje pogovore (predvsem tvarno, količinsko, naklonsko in pomensko),
• vrednoti pogovore in utemelji svoje mnenje .
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost dopisovanja. Pokaže jo tako, da:
• določi okoliščine nastanka prebranega besedila (na primer sporočevalca, naslovnika, družbeno razmerje sporočevalca do naslovnika),
• določi sporočevalčev namen in s tem vrsto dopisa glede na sporočevalčev namen,
• določi temo, podteme, ključne besede in poglavitne podatke,
• vrednoti dopis in utemelji svoje mnenje,
• v vlogi pobudnega in odzivnega dopisovalca piše ustrezne, razumljive in smiselne dopise, določene s tem učnim načrtom,
• vrednoti dopise in utemelji svoje mnenje.
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil. Pokaže jo
tako, da:
• tekoče in primerno hitro tiho in glasno bere in razume svoji starosti ustrezna besedila, predvidena v tem učnem načrtu,
• posluša in razume svoji starosti ustrezna besedila, predvidena v tem učnem načrtu,
• določi okoliščine nastanka besedila,
• določi sporočevalčev namen,
• določi temo besedila, podteme/ključne besede in poglavitne podatke,
• obnovi besedilo,
• vrednoti besedilo in utemelji svoje mnenje.
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil. Pokaže jo tako, da:
• tvori (govori ali piše) besedilne vrste, predpisane s tem učnim načrtom; pri tem tvori smiselna, razumljiva, ustrezna in pravilna besedila.
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost selektivnega branja. Pokaže jo tako, da:
• poimenuje dano vrsto seznama in pove, katere podatke vsebuje,
• poimenuje tvorca in naslovnika seznama,
• predstavi bralčev/prejemnikov namen,
• poišče dani podatek,
• uporabi podatke s seznama (jih primerja, razvršča, uporabi za sklepanje o čem ipd.).
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost izpolnjevanja obrazcev. Pokaže jo tako, da:
• poimenuje dano vrsto obrazca in predstavi njegovo uporabo v vsakdanjem življenju,
• pravilno izpolni obrazec.
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja.
• Poimenovalno zmožnost pokaže tako, da:
• poimenuje bitja, predmete, dejanja, lastnosti ipd. s knjižnimi izrazi in se izogiba ponovitvam,
• razloži besede/besedne zveze iz prebranega/poslušanega besedila,
• dopolni in tvori preproste definicije danih besed/pojmov,
• prepozna tovrstne poimenovalne napake in jih odpravi.
• Skladenjsko zmožnost pokaže tako, da:
• tvori skladenjsko pravilna enogovorna in dvogovorna besedila (upošteva pomensko in oblikovno razmerje),
• razloži pomen dane povedi/zveze povedi iz prebranega/poslušanega besedila,
• tvori povedi iz niza besed v imenovalni/slovarski obliki,
• v zvezah dveh povedi prepozna časovno,
• v zvezah povedi odpravi ponovitve,
• v besedilih prepozna skladenjske napake in jih odpravi.
• Pravorečno zmožnost pokaže tako, da:
• med govornim nastopanjem in med pogovarjanjem z učiteljem govori knjižno,
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B. KNJIŽEVNOST
• Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito recepcijsko zmožnost sprejemanja književnih besedil ter tvorjenja besedil o
književnih besedilih in ob književnih besedilih (»strokovno« in (po)ustvarjalno pisanje, govorjenje/govorni nastop).
Svoje trditve oz. ugotovitve o književnih besedilih skladno s cilji v tem učnem načrtu ponazori, utemelji in vrednoti.
Razvito zmožnost pokaže tako, da:
• odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu: o čem govori književno besedilo, kje in kdaj se je kaj
dogajalo, katere so glavne književne osebe, zakaj se je kaj zgodilo in katere posledice je imelo ravnanje književnih oseb,
• loči ljudsko književno besedilo od umetnega, tako da navede avtorja,
• prepozna pesem/prozo/dramatiko, kar pokaže tako, da navede nekaj značilnosti, po
katerih jo je prepoznal, ter navede primer.
• Svojo zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe pokaže tako, da:
• upovedi čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb,
• poišče nekaj motivov za ravnanje književnih oseb,
• tvori manjkajoči del zgodbe, ki pojasni motive za ravnanje književne osebe.
• Realni in domišljijski dogajalni prostor in čas ločuje in si ustvari njuno domišljijsko predstavo, kar pokaže tako, da:
• upovedi svojo predstavo dogajalnega prostora/časa,
• upovedi dogajalni čas v preteklosti (nekoč),
• upovedi svojo predstavo realističnega dogajalnega prostora/časa (danes) .
• Književnemu dogajanju sledi in ga razume, kar pokaže tako, da:
• odgovarja na vprašanja o poteku dogajanja,
• obnovi dogajanje (povzame dogodke) v književnem besedilu,
• našteje nekaj književnih besedil na obravnavano temo.
• Avtorja književnega besedila loči od pripovedovalca, kar pokaže tako, da:
• pove, kdo je književno besedilo napisal in kdo ga pripoveduje.
33

I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

• v svoji in tuji izreki prepozna neknjižne prvine in jih zamenja s knjižnimi.
• Pravopisno zmožnost pokaže tako, da:
• v besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne sklope,
• piše predlog ločeno od besede,
• izbere pravilno različico predlogov z/s in k/h,
• piše nikalnico ne ločeno od glagola,
• piše začetek povedi z veliko začetnico,
• pravilno piše imena dni in mesecev,
• pravilno piše imena praznikov,
• pravilno piše imena jezikov,
• uporablja pravilna končna ločila v eno- in večstavčnih povedih,
• pravilno uporablja vejico pri naštevanju,
• členi besedilo na odstavke,
• piše čitljivo,
• zna uporabljati pravopisne priročnike v knjižni in elektronski obliki, pri oblikovanju besedil z računalnikom pa tudi urejevalnike besedil,
• prepozna pravopisne napake ter jih odpravi.
• Slogovno zmožnost pokaže tako, da:
• izreka isto govorno dejanje na razne načine in določijo za vsak izrek ustrezne okoliščine,
• vrednoti vljudnost danih izrekov in jih po potrebi zamenja z vljudnejšimi,
• uporabi okoliščinam ustrezen izrek oziroma ustrezno besedo,
• prepozna slogovne napake, jih odpravi in popravke utemelji.
• Zmožnost nebesednega sporazumevanja pokaže tako, da:
• prepozna pomen nebesednih sporočil,
• tvori smiselna in nazorna nebesedna sporočila,
• med pogovarjanjem in govornim nastopanjem ustrezno uporablja nebesedne spremljevalce govorjenja,
• med dopisovanjem in pisanjem uporablja nebesedne spremljevalce pisanja,
• vrednoti rabo nebesednih spremljevalcev govorjenja in pisanja in pojasni svoje mnenje.
• Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito METAJEZIKOVNO ZMOŽNOST. Pokaže jo tako, da:
• določi število povedi v besedilu in pojasni svoj odgovor s strokovnimi argumenti,
• v besedilu prepozna pripovedne, vprašalne in vzklične povedi ter utemelji svoje rešitve s strokovnimi argumenti,
• v besedilu prepozna trdilne in nikalne povedi ter utemelji svoje rešitve s strokovnimi argumenti,
• razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze, navedene v tem učnem načrtu,
• v besedilu prepozna poimenovalne, skladenjske, pravorečne in pravopisne napake ter jih odpravi; svoje popravke utemelji.
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• Pesem zazna in doživi, kar pokaže tako, da:
• s posebej oblikovanim govorom ponazarja razpoloženje besedila,
• doživeto recitira pesemsko besedilo,
• dopolnjuje verze, ki se rimajo,
• tvori asociacije ob besedi, sopomenke, nenavadne besedne zveze, pomanjševalnice, tvori preproste primere,
• Recepcijsko zmožnost oziroma razumevanje konkretnega besedila pokaže tako, da:
• po pripravi interpretativno bere realistične/fantastične/nesmiselne zgodbe,
• ob izbranih primerih izpostavi značilnosti obravnavanih pripovednih vrst.
• Pravljico prepozna in doživi, kar dokaže tako, da ob upoštevanju znanih/obravnavanih značilnosti:
• pripoveduje/piše pravljico, nadaljevanje pravljice ali predzgodbo, narobe pravljico, kombinacijo dveh pravljic, živalsko pravljico,
pravljico z značilnostmi slovenske ljudske pravljice .
• Fantastično pripoved prepozna in doživi, kar dokaže tako, da:
• pripoveduje, piše domišljijska besedila.
• Realistično pripoved prepozna in doživi, kar dokaže tako, da:
• krajše prozno besedilo preoblikuje v strip (4. razred).
• Dramsko besedilo bere, gleda, posluša in doživi, kar pokaže tako, da:
• sodeluje v igri vlog,
• s slušnimi/vidnimi prvinami govora izraža razpoloženje osebe/dogajanje,
• po gledanju (videoposnetka) gledališke/lutkovne predstave našteje glavne osebe ter odgovarja na vprašanja, kaj se je zgodilo
in zakaj se je kaj zgodilo,
• po poslušanju radijske igre našteje in označi književne osebe in pove, kakšen je dogajalni prostor in kaj se je zgodilo ter zakaj se
je zgodilo.
• Učenec kot pomoč pri razvijanju recepcijske/bralne zmožnosti usvoji tudi določeno literarnovedno znanje. Pokaže ga tako, da pozna,
razume in uporablja literarnovedne izraze, navedene v tem učnem načrtu, ter pozna književna besedila obravnavanih obveznih avtorjev.

MATEMATIKA
Standardi znanja po vzgojno-izobraževalnih obdobjih so povezani s temeljnim znanjem, ki naj bi ga učenci dosegli ob koncu vzgojnoizobraževalnega obdobja. Minimalni standardi znanja opredeljujejo znanja, ki so potrebna za napredovanje v naslednji razred. Učenec, ki jih
doseže, je pozitivno ocenjen. Minimalni standardi znanja drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja so zapisani v stolpcih, ki niso ločeni s črto. To
nakazuje, da je razred doseganja teh ciljev le okviren. Upoštevajo se izjemoma, če nastopi situacija za ponavljanje razreda.
Učenec:
• pozna in riše geometrijske elemente, jih imenuje in zapiše s simboli,
• opiše odnose med geometrijskimi elementi in jih zapiše s simboli,
• pravilno uporablja geometrijsko orodje in merilne instrumente,
• opiše lastnosti likov in teles,
• oblikuje in opiše simetrične elemente oziroma pojme,
• oceni rezultat pred merjenjem,
• meri, zapiše, pretvarja in računa z merskimi količinami,
• razlikuje med obsegom in ploščino, površino in prostornino,
• uporablja različne strategije pri reševanju problemov povezanih z obsegom in ploščino,
• oblikuje modele kocke/kvadra ter računa površino in prostornino,
• pozna lastnosti in odnose med naravnimi števili ter jih uporablja v danih situacijah,
• smiselno zaokroži število,
• zanesljivo uporablja računske operacije in računske zakone v množici naravnih števil s številom 0,
• izračuna vrednost številskega izraza,
• pozna pojem ulomek,
• desetiški ulomek zapiše z decimalnim zapisom,
• zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu,
• napove rezultate računskih operacij,
• uporablja žepno računalo,
• reši enačbo in neenačbo v izbrani množici,
• uporablja zapis razmerja dveh količin,
• oblikuje vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljuje,
• reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja,
• zbere, uredi in prikaže podatke v preglednici in s prikazi ter analizira podatke in rezultate (preiskava),
• razišče kombinatorično situacijo in prikaže vse možne izide,
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Minimalni standardi:
Učenec:
• poimenuje in nariše ravne črte (daljica, premica, poltrak),
• opiše kvadrat/pravokotnik in kocko/kvader,
• riše z geometrijskim orodjem,
• nariše simetrično obliko,
• oceni, meri in meritev izrazi s smiselno mersko enoto,
• primerja (istoimenske, enoimenske) količine in računa z njimi,
• šteje, bere, zapiše in primerja števila v množici naravnih števil do 10 000,
• pisno sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 1000,
• deli z ostankom (v okviru poštevanke),
• pisno množi in deli z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000,
• s premislekom reši enačbo v množici naravnih števil do 20,
• dele celote zapiše z ulomkom,
• razporedi elemente in bere prikaze,
• zbere podatke, jih predstavi v preglednici in s prikazi,
• reši (strukturirani) matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
SNOVI
Učenec:
• zna opredeliti lastnosti snovi in jih razvrstiti glede na njihove lastnosti (gnetljivosti, stisljivosti, trdoti idr.),
• zna povezati lastnosti snovi z njihovo uporabo in načini obdelave,
• pozna lastnosti magnetov (privlačnost, odbojnost),
• ve, da nekatere snovi (kovine) prevajajo električni tok, nekatere pa ne,
• zna razložiti na primerih pomen praktične uporabnosti električnega toka in magnetov,
• ve, da se pri segrevanju in ohlajanju lastnosti snovi spreminjajo,
• pozna pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi in zna ustrezno ravnati z njimi,
• zna razložiti posledice neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi,
• pozna pomen ločenega zbiranja odpadkov in nevarnost divjih odlagališč,
• zna zgraditi model preproste stavbe iz sestavljank in različnih gradiv in ob tem varno uporabljati orodja,
• zna skicirati preproste predmete in brati preproste načrte,
• ve, da se snovi, glede na njihove lastnosti, shranjujejo in prevažajo v različnih posodah,
• pozna agregatna stanja vode ter njihove lastnosti,
• pozna, poimenuje in opiše procese pri kroženju vode v naravi,
• pozna pomen vode za živa bitja in razloži posledice omejenosti vodnih zalog,
• pozna nastanek in sestavo prsti,
• ve, katere lastnosti prsti so pomembne za rast in razvoj rastlin,
• opiše sestavo in razloži pomen zraka,
• našteje nekaj ukrepov za čistejši zrak,
• zna raziskati nekatere onesnaževalce v zraku (trdni delci),
• zna utemeljiti posledice onesnaženosti zraka na zdravje,
• zna raziskati (npr. z anketo) odnos ljudi do onesnaževanja vode, prsti in zraka ter vrednotiti pridobljene rezultate.

SILE IN GIBANJA
Učenec:
• pozna vzroke za gibanje teles,
• zna izdelati in preizkušati model vozička ter predlagati izboljšave,
• pozna in poimenuje sestavne dele kolesa in obvezno opremo,
• ravna se v prometu kot kolesar in pešec, skladno s predpisi in upošteva razmere na cestišču,
• zna razložiti, kaj je pomembno za prometno varnost in zakaj,
• zna izdelati model gugalnice in ga preizkušati,
• zna izdelati model jermenskega gonila in pojasniti njegovo delovanje,
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• pri reševanju (besedilnih) problemov uporablja različne bralne strategije ter kritično razmišlja o potrebnih in zadostnih podatkih,
• opiše problemsko situacijo z matematičnim jezikom,
• pozna in uporablja matematično terminologijo.
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•
•
•
•
•

zna našteti možnosti uporabe jermenskega gonila in predlagati izboljšave naprave,
opiše spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje okoli svoje osi (dan, noč, mrak, senca),
zna utemeljiti spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje,
ve, da telesa vidimo, če svetloba prihaja od njih v naše oči,
pozna vzroke za spreminjanje velikosti in lege sence.

POJAVI
Učenec:
• ve, da je cevje centralnega ogrevanja sklenjeno, da voda v njem kroži in prenaša toploto oziroma energijo,
• pozna in razume delovanje centralnega ogrevanja,
• zna skicirati, oblikovati, graditi modele cevja in korit,
• zna sestaviti preprost električni krog z žarnico, ploščato baterijo in stikalom ter opiše delovanje,
• zna sestaviti električni krog in razloži pomen in delovanje posameznih sestavnih delov,
• pozna pomen pazljivega ravnanja z električnimi napravami,
• zna razložiti vzroke in posledice nesreč nepazljivega ravnanja z električnimi napravami,
• razloži na primeru, da tekočine tečejo zaradi višinske razlike ali razlike v tlaku,
• ve, kaj je temperatura, in zna uporabiti različne termometre,
• zna razlikovati med temperaturo in toploto,
• ve, da se snovi (tla, voda, zrak) na soncu segrejejo, če vpijajo sončno svetlobo,
• zna razložiti vpliv Sonca na vreme,
• zna pojasniti spremembe letnih časov z gibanjem Zemlje okoli Sonca.

ČLOVEK
Učenec:
• ve, da so ljudje in tudi vsa druga živa bitja zgrajena iz celic,
• opiše osnovno zgradbo in razume osnove delovanja človeškega telesa,
• zna pojasniti pomen in delovanje človeškega telesa,
• ve, da je večja podobnost med sorodniki kot med nesorodniki,
• zna spremljati in opisati spremembe v osebni rasti in razvoju,
• pozna pomen pestre in uravnotežene hrane za zdravje in rast ljudi,
• zna navesti konkretne primere, ki potrjujejo, da je odgovoren pri skrbi za svoje zdravje,
• spoštuje različnost med ljudmi in to pokaže s svojim ravnanjem.

ŽIVA BITJA
Učenec:
• ve, da živa bitja razvrščamo v skupine glede na skupne značilnosti,
• prepozna osnovne značilnosti nekaterih večjih skupin rastlin (npr. cvetnice, mahovi, praprotnice) in živali (nevretenčarji (polži,
školjke, žuželke, pajki, kolobarniki) in vretenčarji (ribe, dvoživke, plazilci, ptiči in sesalci)),
• pozna in poimenuje najpogostejše rastline, živali in glive v neposrednem okolju,
• zna razlikovati živa bitja po zunanji zgradbi, prehranjevanju in po življenjskem okolju,
• ve, da so živa bitja prilagojena okolju, v katerem živijo,
• ve, da v rastlinah nastaja hrana, medtem ko jo živali dobijo s prehranjevanjem iz okolja,
• zna sestaviti preproste prehranjevalnih verige in jih povezati v prehranjevalne splete,
• pozna pomen proizvajalcev, potrošnikov in razkrojevalcev,
• zna razložiti, kako v rastlinah nastaja hrana (fotosinteza),
• zna pojasniti pomen prehranjevalnih spletov za ravnovesje v naravi,
• ve, da se voda in zrak nenehno izmenjujeta med živimi bitji in okoljem,
• se zaveda, da je človek odgovoren za trajnostni razvoj.

NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI POSTOPKI IN SPRETNOSTI
Učenec zna:
• natančno in sistematično zaznavati/opazovati s čim več čutili,
• meriti oziroma uporabljati merilne pripomočke (meter, tehtnica, termometer, merilni valj, manometer idr.),
• razvrščati (sam določa merila), uvrščati in urejati (npr. zaporedje dogodkov),
• delati z viri: informacije pridobiti, jih uporabiti in biti do njih kritičen,
• prikazati in brati podatke iz grafičnih zapisov (prikaz s stolpci in vrsticami, figurni prikaz in črtični prikaz,)
• uporabljati veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov,
• načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, oblikovati sklepne ugotovitve in poročati,
• načrtovati, skicirati, izdelovati in preizkušati izdelke ter predlagati izboljšave,
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DRUŽBA
Minimalni standardi znanja so označeni s poudarjenim tiskom.

LJUDJE V DRUŽBI
Učenec:
• predstavi svoje osebne značilnosti (napredek, potrebe, želje, cilje, prostočasne dejavnosti, interese idr.),
• razloži pomen in oblike združevanja, sodelovanja in medsebojne pomoči med ljudmi (v družini in drugih skupnostih),
• pozna nekatere razlike med ljudmi, načine usklajevanja različnih interesov in reševanja sporov,
• pozna pomen pravic, dolžnosti in odgovornosti,
• zna našteti nekaj temeljnih otrokovih pravic, dolžnosti in odgovornosti ter službe in ljudi, ki jih pomagajo uveljavljati,
• utemelji, zakaj sta strpnost in odgovornost (do sebe in drugih, do učenja, obveznosti) pomembni,
• ve, katere strategije mu pomagajo pri učenju, sodelovanju in reševanju sporov,
• zna uporabiti različne strategije v različnih socialnih situacijah (učne, sodelovanja, reševanja sporov idr.) in jih vrednotiti,
• zna raziskati neposredno družbeno okolje (npr. opazovanje, anketiranje, izvajanje intervjuja),
• zna na primeru predstaviti, utemeljiti svoja stališča in vrednote,
• našteje državne praznike in razloži njihov pomen,
• pozna simbole Slovenije in Evropske unije,
• pozna organiziranost slovenske države in Evropske unije,
• s primeri predstavi povezanost Slovenije z drugimi državami.

LJUDJE V PROSTORU
Učenec:
• zna določiti glavne strani neba (s soncem ali senco, uro ali kompasom),
• pozna sestavine zemljevida,
• se orientira v načrtih, skicah in z zemljevidi domačega kraja/domače pokrajine,
• na zemljevidu zna pokazati lego Slovenije na zemljevidu Evrope in na globusu, naravne enote Slovenije, največja mesta, reke idr., kje
živijo Slovenci v zamejstvu in po svetu ter manjšine v Sloveniji,
• zna skicirati preproste zemljevide,
• zna uporabiti strategije za spoznavanje domačega kraja/pokrajin (npr. orientacija, terensko delo, raziskovanje, delo z različnimi zemljevidi,
uporaba informacijske tehnologije),
• zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja,
• zna opisati varne in manj varne poti v šolo za pešce in kolesarje,
• zna opisati nekaj naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti domače pokrajine,
• zna opisati nekaj naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti naravnih enot Slovenije ter jih primerjati med seboj,
• zna ob primeru razložiti vpliv človeka na spreminjanje narave,
• ob primeru vrednoti človekove posege v okolje z vidika trajnostnega razvoja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

LJUDJE V ČASU
Učenec:
• predstavi razdeljenost preteklosti na obdobja in opiše nekatere značilnosti obdobij,
• zna izdelati preprost časovni trak in se orientirati z njim,
• pozna nekaj temeljnih obdobij in dogajanj v slovenski preteklosti,
• zna prikazati in kronološko urediti nekatere sledove slovenske preteklosti,
• zna na zgledu predstaviti spremembe v domačem kraju/domači pokrajini skozi čas in navede nekaj vzrokov zanje,
• zna opisati življenje ljudi v preteklosti in ga primerjati z današnjim,
• zna uporabiti strategije za spoznavanje preteklosti (npr. delo z različnimi besedili, slikovnim gradivom in drugimi viri, časovni trak, muzeji),
• pozna nekaj primerov naravne in kulturne dediščine v domači pokrajini in po Sloveniji,
• razloži pomen slovenske naravne in kulturne dediščine, sprejema pomen slovenstva kot del svetovne kulturne različnosti.

STANDARDI ZNANJ S PODROČJA DEJAVNOSTI
Učenec zna:
• samostojno načrtovati dejavnosti za dosego cilja,
• predlagati, poiskati in uporabiti različne vire za pridobivanje podatkov,
• zbirati podatke: z neposrednim in natančnim opazovanjem, z uporabo preprostih raziskovalnih metod, z uporabo pripomočkov in
informacijske tehnologije idr.,
• zapisati, urediti in predstaviti zbrane podatke (samostojno, v skupini, ustno, pisno, slikovno, grafično idr., na primer s plakatom, razstavo,
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• uporabljati osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna gradiva, umetne snovi, tanko pločevino,
• varno uporabljati orodja in pripomočke,
• skrbeti za urejenost delovnega prostora.
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dramatizacijo, z igro vlog predstavi neko situacijo, svoj pogled, stališče idr.),
• razložiti, utemeljiti, kritično presojati in vrednotiti podatke, sklepe, vire,
• prepoznati učinkovitost uporabljenih dejavnosti pri raziskovanju, ugotoviti, kaj je bilo učinkovito in zakaj.

ŠPORTNA VZGOJA
NARAVNE OBLIKE GIBANJA, IGRE IN SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA
Učenec pozna različne naloge za izboljšanje gibalne učinkovitosti in pomen kondicijske pripravljenosti kot enega od dejavnikov zdravega
življenjskega sloga.
Učenec pozna nekatere naloge za razvoj moči, vzdržljivosti in gibljivosti ter pomen kondicijske pripravljenosti kot enega od dejavnikov
zdravega življenjskega sloga.

ATLETIKA
Učenec zna teči z visokega in nizkega štarta, skočiti v daljino in višino z zaletom, metati žogico ali žvižgača z zaletom. Sposoben je teči deset
minut v lahkotnem pogovornem tempu. V skokih in metih dosega dosežke, primerne svojim individualnim sposobnostim. Pozna osnovne atletske
pojme in razume štartna povelja. Zna izmeriti dolžino in višino skoka.
Učenec zna teči z visokega štarta, skočiti v daljino in višino z zaletom, metati žogico ali žvižgača z mesta. Sposoben je teči pet minut v
počasnejšem tempu. V skokih in metih dosega dosežke, primerne svojim individualnim sposobnostim. Pozna osnovne atletske pojme.

GIMNASTIKA Z RITMIČNO IZRAZNOSTJO
Učenec samostojno izvaja sklop gimnastičnih vaj. Nadzorovano se giblje v različnih smereh (npr. preval naprej, preval nazaj, premet vstran),
sposoben je zadržati položaj telesa razovno, preskoči orodje raznožno, skače s kolebnico, pleza po žrdi, prehaja iz vese v oporo (vzmik s pomočjo)
in iz opore v veso, koleba v vesi in opori, poveže različne gimnastične prvine na ožji površini, učenke povežejo različne prvine s trakom ali
obročem v krajšo sestavo. Pozna pomen ogrevanja in zna samostojno izbrati nekatere raztezne in krepilne vaje. Poimenuje različne položaje in
gibanja telesa.
Učenec izvaja sklop gimnastičnih vaj po navodilih učitelja. Nadzorovano se giblje v različnih smereh v olajšanih okoliščinah (preval naprej
in nazaj po strmini, premet v stran prek klopi), sposoben je zadržati položaj telesa v preprosti drži, preskoči orodje raznožno s pomočjo,
sonožno skače s kolebnico, pleza po plezalih, koleba v vesi in opori, poveže različne gimnastične prvine na ožji površini, učenke izvedejo
enostavne prvine s trakom ali obročem. Pozna pomen ogrevanja in nekatere raztezne in krepilne vaje. Poimenuje osnovne položaje in
gibanja telesa.

PLES
Učenec poveže ljudske plese v sklop. Zapleše osnovne korake treh družabnih plesov. Razlikuje kakovost gibanja (različni ritmi, tempo, estetika
ipd.). Pozna osnove plesnega bontona.
Učenec zna zaplesati dva ljudska plesa. Zapleše osnovne korake dveh družabnih plesov. Razlikuje hitra in počasna, enakomerna in
neenakomerna gibanja.

MALE ŠPORTNE IGRE
Učenec izvaja osnovne tehnične in taktične elemente vseh štirih malih športnih iger glede na posamezno igralno situacijo. Pozna temeljne pojme
malih športnih iger, razume in upošteva osnovna pravila in spoštuje pravila športnega obnašanja.
Učenec izvaja osnovne tehnične in taktične elemente malih športnih iger, pozna osnovna pravila in temeljne pojme malih športnih iger ter
spoštuje pravila športnega obnašanja.

PLAVANJE IN NEKATERE VODNE DEJAVNOSTI (poletna šola v naravi)
Učenec preplava 50 metrov (naloga za bronastega delfina) in med plavanjem opravi nalogo za varnost. Sposoben je neprekinjeno plavati deset
minut v globoki vodi. Upošteva pravila varnosti. Pozna elemente samoreševanja.
Učenec preplava 50 metrov* (naloga za bronastega delfina) in med plavanjem opravi nalogo za varnost. Upošteva pravila varnosti. Pozna
elemente samoreševanja.
*Če učenec zaradi razvojnih ali zdravstvenih težav ne zmore preplavati razdalje, ki v Sloveniji opredeljuje plavalca, mu šola predlaga, naj se
vključi v dodatno šolo v naravi z vsebinami plavanja ali plavalni tečaj.

POHODNIŠTVO
Učenec je sposoben hoditi štiri ure s krajšimi postanki in pri tem premagati višinsko razliko vsaj 500 metrov. Upošteva pravila varne hoje. Zna
določiti strani neba. Pozna vpliv hoje na organizem, prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih žuželk ter zaščito pred insekti. Ravna v skladu z načeli
varovanja narave.
Učenec je sposoben hoditi tri ure z daljšimi postanki in pri tem premagati višinsko razliko vsaj 400 metrov. Pozna vpliv hoje na organizem,
pravila varne hoje in prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih žuželk ter zaščito pred insekti. Ravna v skladu z načeli varovanja narave.

UGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI TER TELESNIH ZNAČILNOSTI
Učenec dosega v gibalnih sposobnostih dosežke, prilagojene individualno postavljenim ciljem. Pozna postopke merjenja, zna grafično ponazoriti
svoje dosežke, primerja svoje dosežke s povprečji vrstnikov in razume spremembe v svojem telesnem in gibalnem razvoju.
Učenec dosega v gibalnih sposobnostih dosežke, prilagojene individualno postavljenim ciljem. Pozna postopke merjenja, s pomočjo
učitelja grafično ponazori svoje dosežke in jih primerja s povprečji vrstnikov.
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Učenec se varno ukvarja z izbranim športom.

LIKOVNA VZGOJA
Standardi znanja izhajajo iz splošnih in operativnih ciljev predmeta likovna vzgoja. Minimalni standardi znanja so označeni s poudarjenim
tiskom.
Učenci glede na zahteve v učnem načrtu in skladno s svojimi zmožnostmi v svojih izdelkih likovno izrazijo razumevanje likovnih vprašanj, ki jih
učitelj načrtuje na podlagi pojmov, predvidenih v učnem načrtu.
Učenec:
• v likovnih izdelkih uporabi likovni nalogi primerne načine linearnega izražanja;
• pozna značilnosti barv in to znanje uporabi pri izvedbi slikarske likovne naloge;
• izvede in pojasni proces nastanka grafičnega odtisa;
• ob izvajanju likovnih nalog oblikovanja v prostoru pojasni s tem povezane likovne pojme;
• pozna obravnavane likovno izrazne zmožnosti oblikovanja na ploskvi in v prostoru;
• pozna in opiše obravnavane kulturne spomenike v domačem okolju;
• ob primerih likovnih del prepozna ter pojasni obravnavane likovne pojme in motive;
• za likovno izražanje z različnimi materiali izbere ustrezna orodja.

GLASBENA VZGOJA
Učenec¹ dosega kakovost in obseg standardov znanja skladno z uresničevanjem učnega načrta in s svojimi individualnimi sposobnostmi. S
poudarjenim tiskom so označeni minimalni standardi znanja po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih in razredih v obdobju.
Učenec:
• poje enoglasne in dvoglasne ljudske ter umetne pesmi iz slovenske in tuje glasbene zakladnice,
• analitično zaznava in poimenuje tonske višine,
• uporablja solmizacijo in tonsko abecedo,
• ritmično izreka in ritmizira besedila,
• glasbena in zunajglasbena doživetja izraža z gibanjem in plesom,
• igra instrumentalne spremljave in instrumentalne skladbe,
• pozna obravnavane glasbene oblike,
• razlikuje med ljudsko in umetno glasbo,
• ustvari glasbeno obliko kanon in rondo,
• pri petju in igranju na glasbila upošteva elemente interpretacije,
• prepozna in poimenuje izbrani repertoar slovenskih in tujih glasbenih del,
• razlikuje vokalno, instrumentalno ter vokalno-instrumentalno glasbo,
• razlikuje pevske glasove in sestave ter instrumentalne skupine in posamezna glasbila v instrumentalnih skupinah,
• se orientira v grafično-slikovnem in notnem zapisu,
• razlikuje absolutno in programsko glasbo,
• pozna glasbene ustanove in možnosti vključitve v glasbene dejavnosti v domačem, šolskem in širšem okolju,
• vrednoti svoje delo in delo sošolcev,
• pri delu izkaže osebno angažiranost.
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V 4. RAZREDU
Oc.
september oktober
2020
-21
SLJ
Ustno ocenjevanje:
Deklamacija pesmi in
poznavanje pojmov iz
poezije
MAT
Ustno:
množenje,
deljenje,
večkratniki,
delitelji,
matematičn
a
terminologij
a
NIT

DRU

ŠPO

Gimnastika

LUM

november

Pisno:
števila do
10000,
pisno
seštevanje
in
odštevanje
do 100,
besedilne
naloge
Pisno:
človeško
telo

december

januar

februar

Ocenjevanje
branja z
razumevanj
em

Pisno
ocenjevanje
: Jezikovna
pravila
Ustno oc.:
množice,
enačbe,
neenačbe,
merske
enote,
pisno
seštevanje
in odšt. do
10000
U: v naravi
opazujemo
pojave,
gibanje,
promet

Ustno
Pisno ocenjevanje:
Pisno ocenjevanje:
ocenjevanje Samostojni zapis
Jezikovna pravila
: Govorni
nastop
Pisno:
Ustno ocenjevanje: Pisno Pisno oc.:
geometrija, množenje, geometrijski
Pisno
deli celote, liki in telesa, pretvarjanje deljenje,
številski
merskih enot
krog in
izrazi,
krožnica,
besedilne
pretvarjanje
naloge
merskih
enot, bes.
naloge

Tehniški
izdelek

Ustno:
družina in
življenje v
skupnosti
Košarka

Tehniški
izdelek

marec

Pisno ocenjevanje: snovi
v naravi, elektrika,
magnetizem

Pisno: Moja pokrajina

Odbojka

Risanje/slikanje/kiparstvo/prostorsko
oblikovanje

Rokomet

Risanje/slikanje/
kiparstvo/prostorsko
oblikovanje
GUM
petje /ustvarjanje
petje/glasbeni pojmi
OPOMBA: Časovni razpored ocenjevanja je okviren. Glede na okoliščine so možna odstopanja.
Kriterij ocenjevanja:
• 90% - 100%
• 75% - 89%
• 60% - 74%
• 45% - 59%
• 0% - 44%

april

odlično 5
prav dobro 4
dobro 3
zadostno 2
nezadostno 1
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maj

junij

Ustno ocenjevanje: Živa
bitja

Ustno: Preteklost živi z
nami
Nogomet

Športno
obnašanje
in
upoštevanje
pravil

Risanje/slikanje/
kiparstvo/prostorsko
oblikovanje
Petje/izvajanje

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA V 5. RAZREDU PO PREDMETIH
SLOVENŠČINA - KNJIŽEVNOST
• recepcijska zmožnost sprejemanja knjiž. besedil ter tvorjenja besedil o knjiž. besedilih in ob knjiž. besedilih (govorjenje/govorni
nastop):
• učenec odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih o prebranem besedilu (o čem govori knjiž. besedilo, kje in kdaj se je kaj dogajalo,
katere so glavne knjiž. osebe),
• loči ljudsko knjiž. besedilo od umetnega,
• prepozna pesem/prozo/dramatiko,
• zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja knjiž. osebe:
• upovedi čutnodomišljijsko predstavo knjiž. oseb,
• poišče nekaj motivov za ravnanje knjiž. oseb,
• ločevanje realnega in domišljijskega dogajalnega prostora in ustvarjanje njune domišljijske predstave:
• upovedi svojo predstavo dogajalnega prostora/časa,
• upovedi dogajalni čas v preteklosti (nekoč),
• upovedi svojo predstavo realističnega dogajalnega prostora/časa (danes);
• sledenje knjiž. dogajanju in razumevanje le-tega:
• odgovarja na vprašanja o poteku dogajanja,
• obnovi dogajanje v knjiž. besedilu,
• pove/napiše nadaljevanje zgodbe/predzgodbo,
• ločevanje avtorja knjiž. besedila od pripovedovalca:
• pove, kdo je knjiž. besedilo napisal,
• zaznavanje in doživljanje pesmi:
• recitira pesemsko besedilo,
• dopolnjuje verze, ki se rimajo,
• opiše zgradbo (število kitic),
• tvori asociacije ob besedi, pomanjševalnice,
• poimenuje poosebitev/poosebljenje, ponavljanje;
• recepcijska zmožnost oz. razumevanje konkretnega besedila:
• po pripravi interpretativno bere realistične zgodbe,
• prepoznavanje in doživljanje pravljice:
• ob upoštevanju znanih/obravnavanih značilnostih pripoveduje/piše pravljico ali predzgodbo,
• prepoznavanje in doživljanje fantastične pripovedi:
• pripoveduje/piše domišljijska besedila;
• prepoznavanje in doživljanje realistične pripovedi:
• pripoveduje/piše realistično zgodbo, v kateri je dogajanje podobno tistemu, ki ga pozna iz svojih izkušenj,
• gledanje, branje, poslušanje in doživljanje dramskega besedila:
• sodeluje v igri vlog,
• po gledanju (videoposnetka) gledališke/lutkovne predstave našteje glavne osebe ter odgovarja na vprašanja, kaj se je zgodilo,
• po poslušanju radijske igre našteje knjiž. osebe in pove, kaj se je zgodilo,
• usvajanje določenega literarnovednega znanja:
• pozna in uporablja literarnovedne izraze,

SLOVENŠČINA – JEZIKOVNI
• Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zavest o jeziku, narodu in državi. Pokaže jo tako, da:
• poimenuje svoj prvi/materni jezik in njegov položaj v Republiki Sloveniji,
• predstavi prednosti prvega/maternega jezika pred vsemi drugimi jeziki,
• našteje jezike v Republiki Sloveniji ter predstavi posebni položaj slovenščine v Republiki Sloveniji in italijanščine v delu Slovenske Istre
oziroma madžarščine v delu Prekmurja,
• predstavi okoliščine za rabo knjižnega in neknjižnega jezika.
• Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost pogovarjanja. Pokaže jo tako, da:
• sodeluje v tistih vrstah pogovorov, ki so navedene v učnem načrtu,
• razčlenjuje pogovore (predvsem tvarno, okoliščinsko in pomensko).
• Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost dopisovanja. Pokaže jo tako, da:
• določi okoliščine nastanka prebranega besedila (na primer sporočevalca, naslovnika, družbeno razmerje sporočevalca do naslovnika),
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• določi sporočevalčev namen,
• določi temo, poglavitne podatke,
• piše ustrezne, razumljive in smiselne dopise, določene s tem učnim načrtom.
• Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornih neumetnostnih besedil. Pokaže jo
tako, da:
• tekoče in primerno hitro tiho in glasno bere in razume svoji starosti ustrezna besedila, predvidena v tem učnem načrtu,
• posluša in razume svoji starosti ustrezna besedila, predvidena v tem učnem načrtu,
• določi okoliščine nastanka besedila,
• določi sporočevalčev namen,
• določi temo besedila, podteme/ključne besede in podatke,
• obnovi besedilo.
• Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil. Pokaže jo tako, da:
• tvori (govori ali piše) besedilne vrste, predpisane s tem učnim načrtom.
• Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost selektivnega branja. Pokaže jo tako, da:
• pove, katere podatke vsebuje,
• poimenuje tvorca in naslovnika seznama,
• predstavi bralčev/prejemnikov namen,
• poišče dani podatek,
• uporabi podatke s seznama (jih primerja, razvršča, uporabi za sklepanje o čem ipd.) .
• Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zmožnost izpolnjevanja obrazcev. Pokaže jo tako, da:
• predstavi njegovo uporabo v vsakdanjem življenju,
• pravilno izpolni obrazec .
• Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja.
Poimenovalno zmožnost pokaže tako, da:
• poimenuje bitja, predmete, dejanja, lastnosti ipd. s knjižnimi izrazi,
• razloži besede/besedne zveze iz prebranega/poslušanega besedila,
• k danim besedam doda njihove protipomenke, sopomenke, nadpomenke in podpomenke ter besede iz iste besedne družine,
• tvori pridevniške izpeljanke za izvor in namembnost ter samostalniške izpeljanke
• dopolni preproste definicije danih besed/pojmov,
• prepozna tovrstne poimenovalne napake
Skladenjsko zmožnost pokaže tako, da:
• tvori enogovorna in dvogovorna besedila,
• razloži pomen dane povedi/zveze povedi iz prebranega/poslušanega besedila,
• tvori povedi iz niza besed v imenovalni/slovarski obliki,
• dopolni nepopolne povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi besedami,
• sprašuje po danih delih povedi,
• v zvezah dveh povedi prepozna časovno, vzročno-posledično,
• v zvezah povedi odpravi ponovitve.
Pravorečno zmožnost pokaže tako, da:
• med govornim nastopanjem in med pogovarjanjem z učiteljem govori knjižno,
• našteje slovenske knjižne samoglasnike in jih v besedah pravilno izgovori.
Pravopisno zmožnost pokaže tako, da:
• v besedah pravilno zapisuje glasove in glasovne sklope,
• piše predlog ločeno od besede,
• izbere pravilno različico predlogov z/s in k/h,
• piše nikalnico ne ločeno od glagola,
• piše začetek povedi z veliko začetnico,
• pravilno piše večbesedna slovenska lastna imena bitij,
• pravilno piše svojilne pridevnike, izpeljane iz lastnih imen,
• pravilno piše znana/slovenska eno-/večbesedna zemljepisna lastna imena,
• pravilno piše znana eno-/večbesedna stvarna lastna imena,
• pravilno piše imena dni in mesecev,
• pravilno piše imena praznikov,
• pravilno piše imena jezikov,
• uporablja pravilna končna ločila v enostavčnih povedih,
• členi besedilo na odstavke,
• piše čitljivo.
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MATEMATIKA
• pozna in riše geometrijske elemente z geometrijskim orodjem,
• opiše odnose med geometrijskimi elementi,
• pozna lastnosti pravokotnika in kvadrata ter ju nariše,
• prepozna mreži kocke in kvadra,
• pokaže lego simetrale,
• meri, zapiše in pretvarja (med sosednjima enotama) merske količine ter računa z njimi,
• izmeri obseg lika,
• določi ploščino pravokotnika in kvadrata,
• šteje, bere, zapiše in primerja števila v množici naravnih števil do milijona,
• pisno sešteva in odšteva v množici naravnih števil do milijona,
• pisno množi in deli z dvomestnim številom v množici naravnih števil do 10 000,
• izračuna del od celote,
• izračuna vrednost številskega izraza z oklepaji,
• s premislekom reši enačbo v množici naravnih števil do 100,
• razporedi elemente po več lastnostih in bere prikaze,
• grafično prikaže množice in odnose med njimi,
• reši matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja.

DRUŽBA
LJUDJE V DRUŽBI
•
•
•
•
•
•
•

predstavi svoje osebne značilnosti (napredek, potrebe, želje, cilje, prostočasne dejavnosti, interese idr.),
pozna nekatere razlike med ljudmi, načine usklajevanja različnih interesov in reševanja sporov,
zna našteti nekaj temeljnih otrokovih pravic, dolžnosti in odgovornosti ter službe in ljudi, ki jih pomagajo uveljavljati,
utemelji, zakaj sta strpnost in odgovornost (do sebe in drugih, do učenja, obveznosti) pomembni,
ve, katere strategije mu pomagajo pri učenju, sodelovanju in reševanju sporov,
našteje državne praznike
pozna simbole Slovenije in Evropske unije,
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Slogovno zmožnost pokaže tako, da:
• izreka isto govorno dejanje na razne načine,
• vrednoti vljudnost danih izrekov in jih po potrebi zamenja z vljudnejšimi,
• uporabi okoliščinam ustrezen izrek oziroma ustrezno besedo,
• prepozna slogovne napake.
Zmožnost nebesednega sporazumevanja pokaže tako, da:
• prepozna pomen nebesednih sporočil,
• med dopisovanjem in pisanjem uporablja nebesedne spremljevalce pisanja.
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito METAJEZIKOVNO ZMOŽNOST. Pokaže jo tako, da:
• pri pogovarjanju upošteva
• načela uspešnega pogovarjanja
• pri dopisovanju upošteva
• načela uspešnega dopisovanja
• pri sprejemanju enogovornih besedil upošteva
• priporočeno strategijo sprejemanja besedil (poslušanje, bralne strategije),
• pri tvorjenju enogovornih besedil upošteva:
• načela uspešnega govornega nastopanja oziroma pisanja »spisov«,
• priporočeno strategijo sporočanja,
• značilnosti dane vrste enogovornih besedil (na primer zgradbo, besedne prvine),
• besedam določi pomenske in oblikovne lastnosti — pri tem uporablja jezikoslovne izraze, navedene v tem učnem načrtu,
• besede razvrsti v besedne vrste skladno z opredelitvijo v tem učnem načrtu,
• določi število odstavkov v besedilu,
• v pripovedovalnem besedilu določi uvod, jedro in zaključek ter predstavi njihovo vlogo,
• določi število povedi v besedilu,
• v besedilu prepozna pripovedne, vprašalne in vzklične povedi,
• v besedilu prepozna trdilne in nikalne povedi,
• razume in uporablja temeljne jezikoslovne izraze, navedene v tem učnem načrtu.
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LJUDJE V PROSTORU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zna določiti glavne strani neba (s soncem ali senco, uro ali kompasom),
pozna sestavine zemljevida,
se orientira v načrtih, skicah in z zemljevidi domačega kraja/domače pokrajine,
na zemljevidu zna pokazati lego Slovenije na zemljevidu Evrope in na globusu, naravne enote Slovenije, največja mesta, reke idr., kje živijo
Slovenci v zamejstvu in po svetu ter manjšine v Sloveniji,
zna skicirati preproste zemljevide,
zna opisati nekatere značilnosti domačega kraja,
zna opisati varne in manj varne poti v šolo za pešce in kolesarje,
zna opisati nekaj naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti domače pokrajine,
zna opisati nekaj naravnih, družbenih in kulturnih značilnosti naravnih enot Slovenije.

LJUDJE V ČASU
•
•
•
•
•

zna izdelati preprost časovni trak in se orientirati z njim,
pozna nekaj temeljnih obdobij in dogajanj v slovenski preteklosti,
zna prikazati in kronološko urediti nekatere sledove slovenske preteklosti,
zna opisati življenje ljudi v preteklosti in ga primerjati z današnjim,
pozna nekaj primerov naravne in kulturne dediščine v domači pokrajini in po Sloveniji,

STANDARDI ZNANJ S PODROČJA DEJAVNOSTI
Učenec zna:
• samostojno načrtovati dejavnosti za dosego cilja,
• predlagati, poiskati in uporabiti različne vire za pridobivanje podatkov,
• zbirati podatke: z neposrednim in natančnim opazovanjem, z uporabo preprostih raziskovalnih metod, z uporabo pripomočkov in
informacijske tehnologije idr.,
• zapisati, urediti in predstaviti zbrane podatke (samostojno, v skupini, ustno, pisno, slikovno, grafično idr., na primer s plakatom, razstavo,
dramatizacijo, z igro vlog predstavi neko situacijo, svoj pogled, stališče idr.),
• razložiti, utemeljiti, kritično presojati in vrednotiti podatke, sklepe, vire,
• prepoznati učinkovitost uporabljenih dejavnosti pri raziskovanju, ugotoviti, kaj je bilo učinkovito in zakaj.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
SNOVI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zna opredeliti lastnosti snovi in jih razvrstiti glede na njihove lastnosti (gnetljivosti, stisljivosti, trdoti idr.),
pozna lastnosti magnetov (privlačnost, odbojnost),
ve, da nekatere snovi (kovine) prevajajo električni tok, nekatere pa ne,
ve, da se pri segrevanju in ohlajanju lastnosti snovi spreminjajo,
pozna pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi in zna ustrezno ravnati z njimi,
pozna pomen ločenega zbiranja odpadkov in nevarnost divjih odlagališč,
zna zgraditi model preproste stavbe iz sestavljank in različnih gradiv in ob tem varno uporabljati orodja,
ve, da se snovi, glede na njihove lastnosti, shranjujejo in prevažajo v različnih posodah,
pozna agregatna stanja vode ter njihove lastnosti,
pozna, poimenuje in opiše procese pri kroženju vode v naravi,
pozna pomen vode za živa bitja
pozna nastanek in sestavo prsti,
opiše sestavo in razloži pomen zraka,
našteje nekaj ukrepov za čistejši zrak.

SILE IN GIBANJA
•
•
•
•
•
•
•
•

pozna vzroke za gibanje teles,
zna izdelati in preizkušati model vozička ter predlagati izboljšave,
pozna in poimenuje sestavne dele kolesa in obvezno opremo,
ravna se v prometu kot kolesar in pešec, skladno s predpisi in upošteva razmere na cestišču,
zna izdelati model gugalnice in ga preizkušati,
zna izdelati model jermenskega gonila in pojasniti njegovo delovanje,
opiše spremembe, ki so povezane z gibanjem Zemlje okoli svoje osi (dan, noč, mrak, senca),
pozna vzroke za spreminjanje velikosti in lege sence.

POJAVI
• ve, da je cevje centralnega ogrevanja sklenjeno, da voda v njem kroži in prenaša toploto oziroma energijo,
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zna skicirati, oblikovati, graditi modele cevja in korit,
zna sestaviti preprost električni krog z žarnico, ploščato baterijo in stikalom ter opiše delovanje,
pozna pomen pazljivega ravnanja z električnimi napravami,
razloži na primeru, da tekočine tečejo zaradi višinske razlike ali razlike v tlaku,
ve, kaj je temperatura, in zna uporabiti različne termometre,
ve, da se snovi (tla, voda, zrak) na soncu segrejejo, če vpijajo sončno svetlobo.

ČLOVEK
•
•
•
•
•
•

ve, da so ljudje in tudi vsa druga živa bitja zgrajena iz celic,
opiše osnovno zgradbo in razume osnove delovanja človeškega telesa,
zna spremljati in opisati spremembe v osebni rasti in razvoju,
pozna pomen pestre in uravnotežene hrane za zdravje in rast ljudi,
zna navesti konkretne primere, ki potrjujejo, da je odgovoren pri skrbi za svoje zdravje,
spoštuje različnost med ljudmi in to pokaže s svojim ravnanjem.

ŽIVA BITJA
• ve, da živa bitja razvrščamo v skupine glede na skupne značilnosti,
• prepozna osnovne značilnosti nekaterih večjih skupin rastlin (npr. cvetnice, mahovi, praprotnice) in živali (nevretenčarji (polži, školjke,
žuželke, pajki, kolobarniki) in vretenčarji (ribe, dvoživke, plazilci, ptiči in sesalci)),
• pozna in poimenuje najpogostejše rastline, živali in glive v neposrednem okolju,
• ve, da so živa bitja prilagojena okolju, v katerem živijo,
• ve, da v rastlinah nastaja hrana, medtem ko jo živali dobijo s prehranjevanjem iz okolja,
• zna sestaviti preproste prehranjevalnih verige in jih povezati v prehranjevalne splete,
• pozna pomen proizvajalcev, potrošnikov in razkrojevalcev.

NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI POSTOPKI IN SPRETNOSTI
Učenec zna:
• natančno in sistematično zaznavati/opazovati s čim več čutili,
• meriti oziroma uporabljati merilne pripomočke (meter, tehtnica, termometer, merilni valj, manometer idr.),
• razvrščati (sam določa merila), uvrščati in urejati (npr. zaporedje dogodkov),
• delati z viri: informacije pridobiti, jih uporabiti,
• prikazati in brati podatke iz grafičnih zapisov (prikaz s stolpci in vrsticami, figurni prikaz in črtični prikaz,)
• uporabljati veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov,
• načrtovati, skicirati, izdelovati in preizkušati izdelke ter predlagati izboljšave,
• uporabljati osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna gradiva,
• varno uporabljati orodja in pripomočke,
• skrbeti za urejenost delovnega prostora.

LIKOVNA UMETNOST
• v likovnih izdelkih uporabi, likovni nalogi primerne načine linearnega izražanja;
• pozna obravnavane likovno izrazne zmožnosti oblikovanja na ploskvi in v prostoru;
• za likovno izražanje z različnimi materiali izbere ustrezna orodja.

GLASBENA UMETNOST
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poje enoglasne in dvoglasne ljudske ter umetne pesmi iz slovenske in tuje glasbene zakladnice,
ritmično izreka in ritmizira besedila,
glasbena in zunajglasbena doživetja izraža z gibanjem in plesom,
igra instrumentalne spremljave in instrumentalne skladbe,
razlikuje med ljudsko in umetno glasbo,
pri petju in igranju na glasbila upošteva elemente interpretacije,
razlikuje vokalno, instrumentalno ter vokalno-instrumentalno glasbo,
razlikuje pevske glasove in sestave ter instrumentalne skupine in posamezna glasbila v instrumentalnih skupinah,
razlikuje absolutno in programsko glasbo.

GOSPODINJSTVO
EKONOMIKA GOSPODINJSTVA
• razlikuje med domom in družino,
• našteje možne nesreče doma, interpretira in zna uporabiti varnostna navodila v vsakdanjem življenju,
• pozna in razume fizične, socialne, čustvene in potrebe,
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•
•
•
•
•
•

pozna vire za zadovoljevanje potreb,
razume omejenost virov in preudarno uporabo virov,
pozna oblike denarja,
ve, da ima denar različne funkcije,
razlikuje med prihodki in odhodki,
pozna gotovinski in negotovinski način plačevanja.

TEKSTIL IN OBLAČENJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

loči naravna in umetna vlakna,
pozna oblačila glede na namembnost,
razlikuje med oblačili za različne priložnosti,
pozna vrste in namembnost obutve glede na zdravje,
pozna in razbere osnovne informacije s konfekcijskega lističa,
ve, da je treba nakupe načrtovati,
pozna vlogo potrošniških pravic,
pozna osnovne simbole vzdrževanja perila,
razume oznake za vzdrževanje perila,
pozna in razlikuje različna pralna sredstva ter njihov vpliv na okolje.

ŠPORT
SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA
• Učenec pozna nekatere naloge za razvoj moči, vzdržljivosti in gibljivosti ter pomen kondicijske pripravljenosti kot enega od dejavnikov
zdravega življenjskega sloga.

ATLETIKA
• Učenec zna teči z visokega štarta in skočiti v daljino. Sposoben je teči daljšo razdaljo v počasnejšem tempu. Pozna osnovne atletske pojme.

GIMNASTIKA
• Učenec izvaja sklop gimnastičnih vaj po navodilih učitelja. Sposoben je zadržati položaj telesa v preprosti drži. Pozna pomen ogrevanja in
nekatere raztezne in krepilne vaje. Poimenuje osnovne položaje in gibanja telesa.

PLES
• Učenec zna zaplesati dva ljudska plesa. Zapleše osnovne korake dveh družabnih plesov. Razlikuje hitra in počasna, enakomerna in
neenakomerna gibanja.

MALE ŠPORTNE IGRE
• Učenec izvaja osnovne tehnične elemente malih športnih iger, pozna osnovna pravila in temeljne pojme malih športnih iger ter spoštuje
pravila športnega obnašanja.

POHODNIŠTVO
• Učenec je sposoben hoditi tri ure z daljšimi postanki. Pozna vpliv hoje na organizem, pravila varne hoje in prvo pomoč pri praskah, žuljih in
pikih žuželk ter zaščito pred insekti. Ravna v skladu z načeli varovanja narave.

DRUGE DODATNE VSEBINE (JOGA, AEROBIKA…)
• Učenec se varno ukvarja z izbranim športom.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V 5. RAZREDU
Preverjanje znanja poteka pred, med in po koncu obravnave učnih vsebin.
Ocenjevanje se opravi po obravnavi učnih vsebin in po predhodnem preverjanju znanja iz teh vsebin.
Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi.
Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenec ne piše izdelkov za oceno.
Časovni razpored in vsebine so okvirni. Možna so odstopanja glede na okoliščine.
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A OBVEZNI PROGRAM
Razred /št. ur na teden
Predmet
SLJ
MAT
TJA
LVZ
GVZ
DRU
GEO
ZGO
DDE
SPO
FIZ
KEM
BIO
NAR
NIT
TIT
GOS
ŠVZ
Izbirni predmet
Oddelčna skupnost
Dnevi dejavnosti ob pouku
Kulturni dnevi / dni
Naravoslovni dnevi / dni
Tehniški dnevi / dni
Športni dnevi / dni
B RAZŠIRJENI PROGRAM
Neobvezni izbirni NTJA
Neobvezni izbirni NTJI
Neobvezni izbirni NTJI, NUM, NRA, NŠVZ, NTIT
Individualna in skupinska učna pomoč
Dopolnilni in dodatni pouk
Interesne dejavnosti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6
4

7
4
2
2
2

7
5
2
2
2

5
5
2
2
1,5
2

5
4
3
2
1,5
3

5
4
4
1
1

4
4
4
1
1

3,5
4
3
1
1

4,5
4
3
1
1

1
1

2
2
1

1,5
2
1

2
2

2
2
1,5

2
2
2

2
2

3

3

3

2

3
1

1
2
2/3
0,5

2
2/3
0,5

3

3
2
1,5
3

3

3

3

3

1
3

0

0

0

0,5

0,5

0,5

2
2/3
0,5

4
3
3
5

4
3
3
5

4
3
3
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

2

2

2

0,5
1
2

2/1
0,5
1
2

2/1
0,5
1
2

2/1
0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

2

0,5
1
2

0,5
1
2
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 7., 8., 9. razred
Etična raziskovanja
Slovenski znakovni jezik 1
Slovenski znakovni jezik 2
Italijanščina 1
Italijanščina 2
Italijanščina 3
Francoščina 1
Nemščina 1
Glasbeni projekt
Likovno snovanje2
Likovno snovanje 3
Multimedija
Vzgoja za medije - RADIO
Obdelava gradiv - LES
Načini prehranjevanja
Sodobna priprava hrane
Poskusi v kemiji
Raziskovanje organizmov v domači okolici
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Nogomet
Urejanje besedil
Varstvo pred naravnimi nesrečami

IZVAJALCI
Kristina Stopar Jenišek
Barbara Romih
Barbara Romih
Kristina Stopar Jenišek
Kristina Stopar Jenišek
Kristina Stopar Jenišek
Tanja Erzetič
Nina Drstvenšek
Marina Pintar
Tjaša Gorjup
Tjaša Gorjup
Boris Kožlin
Nina Bednarik
Alenka Uršič
Martina Furlani
Martina Furlani
Tjaša Mrak
Martina Furlani
Alenka Faganelj
Alenka Faganelj
Jože Petrovčič
Boris Kožlin
Matic Šen

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
OŠ Šempeter
Angleščina
Italijanščina
Umetnost
Računalništvo
Šport
Tehnika
POŠ Vrtojba
Italijanščina
POŠ Vogrsko
Ni prijavljenih
Zaradi premajhnega števila prijavljenih učencev bomo izvajali interesno dejavnost italijanščina

IZVAJALCI
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Vanja Velišček
Kristina Stopar Jenišek
Tjaša Gorjup
Anton Perat
Nina Makuc
Vesna Levpušček
Kristina Stopar Jenišek
Haideja Černe

AKTIV SLAVISTOV

STANDARDI ZNANJA IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI
SLOVENŠČINI V 6. RAZREDU
Učenec/učenka ima skladno s cilji iz UN razvito jezikovno, narodno in državljansko zavest, razvija zmožnost enosmernega in dvosmernega
sporazumevanja, jezikovno, recepcijsko, pravopisno, slogovno, skladenjsko, pravorečno, poimenovalno in pravorečno zmožnost, samostojno
govorno nastopi z napovedano besedilno vrsto, razvija zmožnost sprejemanja, tvorjenja UB in NUB besedil, razume, doživlja prebrano besedilo in
odgovori na vprašanja o prebranem besedilu, zazna in doživlja poezijo.

PREVERJANJE IN OCENEJVANJE ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V 6.
RAZREDU
KRITERIJ VREDNOTENJA PISNIH NALOG IN USTNEGA OCENJEVANJA
PISNO
1. PISNO OCENJEVANJE ZNANJA IZ JEZIKA
Odlično
Prav dobro
Dobro
Zadostno
Nezadostno

100–91 %
90–81 %
80–61 %
60–50 (45) %
49 (44)‒0 %

2. PISNO OCENJEVANJE ZNANJA IZ KNJIŽEVNOSTI
1. Vsebina
2. Oblika
3. Slog
4. Pravopis in slovnična pravilnost

60 %
10 %
10 %
20 %

USTNO
Kriteriji za ustno preverjanje in ocenjevanje znanja: USTREZNOST TEMI IN IZVIRNOST, SAMOSTOJNOST, JEZIKOVNA USTREZNOST IN
PRAVILNOST.
Kriteriji za govorni nastop – neumetnostno besedilo: UPOŠTEVENJE TEMELJNIH ZNAČILNOSTI BESEDILNE VRSTE, USTREZNOST TEMI, SLOG –
GLAS IN GOVOR, JEZIKOVNA PRAVILNOST IN USTREZNOST, NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE IN USTREZEN VPLIV NA NASLOVNIKA.
Kriteriji za govorni nastop – deklamacija: SKLADNOST MED VSEBINO BESEDILA IN UČENČEVIM GOVORJENJEM, SLOG – GOVOR, ZBORNA IZREKA,
PREPRIČLJIVOST NASTOPA, OČESNI STIK (ustrezen vpliv na naslovnika), NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE (mimika obraza, drža, gibi telesa).

UČNE VSEBINE
NUB – Slovenščina za vsak dan 6 – izdaja s plusom
1. BREZ BESEDIL NI ŽIVLJENJA
2. SLOVENIJA, SLOVENCI, SLOVENKE IN EVROPA
3. VSAK DAN JIH BEREMO
4. POROČANJE O IZREČENEM
5. ZDAJ PA NAPNI MOŽGANE!
6. IZ MALE NE ZRASTE VELIKA
7. PRAPRAPRAPRAČLOVEK
8. KAKŠNA SE TI ZDI TA KNJIGA?
9. POVSOD JE LEPO, DOMA JE NAJLEPŠE
10. KDO OD NAJU JE STAREJŠI?
11. SOSEDA S SOSEDO O SOSEDI
12. ONA Z NAMI
13. GLEJ IN SE ČUDI
14. USTVARJANJE PO NAVODILIH
15. KAJ DELAŠ? – KAJ SE DOGAJA?
16. HOČEŠ NOČEŠ – MORAŠ SE ITI UČIT
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17. IZ 6. RAZREDA JE TEKMOVALO 6 UČENCEV
18. KAM, KDAJ IN KAKO?
19. NI ČASA ZA DOLGČAS
20. DOBRO JE VEDETI
21. PRAPRAPRAPRAČLOVEK
22. IZBIRAJ IN IZBERI
23. NAJ SE PRIJAVIM?
24. PREBEREM, RAZUMEM, VREDNOTIM, POJASNJUJEM IN TVORIM
Od 1. do 11. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 12. do 24. enote pa do konca maja.
UB –- Kdo se skriva v ogledalu? – berilo za 6. razred OŠ
1. PRED DAVNIMI ČASI
2. PRAVLJIC NI NIKOLI PREVEČ
3. DOMIŠLJIJA NE POZNA MEJA
4. NA VELIKI POTI ŽIVLJENJA
5. KO UGASNEJO LUČI IN SE ZASTOR ODSTRE
Opomba: snov v UN in po urah se razlikujeta. Določene ure so planirane za pisno preverjanje znanja, za pisno ocenjevanje znanja in za popravo
pisnega ocenjevanja znanja.
Možno je, da ne bomo obravnavali vseh učnih enot zaradi nepredvidenih okoliščin (virus Covid 19) in časovne situacije. Spremembe bo aktiv
slovenistov na šoli obravnaval sproti. Pridržujemo si pravice do sprememb pri pouku glede na nepredvidljivo situacijo.
UČENJE UČENJA IN UPORABA IKT
Izvajamo različne oblike pouka, uporabljamo projekcijsko tablo, na kateri predvajamo učne vsebine iz iRokusa in iRokusa+ in različna gradiva v
elektronski obliki.
Pomembno je, da se učenec/učenka osamosvaja in pridobiva delovne in učne navade. Dnevno naj poskrbi za urejeno in zapisano učno snov. Dela
naj redno in sistematično.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko eAsistenta in Offica 365. S starši in učenci bomo učitelji komunicirali preko
eAsistenta.

STANDARDI ZNANJA IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI
SLOVENŠČINI V 7. RAZREDU
Učenec/učenka ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zavest o sebi, jeziku, narodu in državi, razvija zmožnost enosmernega in
dvosmernega sporazumevanja, jezikovno in slogovno zmožnost, recepcijsko in bralno zmožnost, prepozna pravopisne in slovnične napake in jih
odpravi, piše čitljivo in usvoji tudi določeno literarnovedno znanje.

PREVERJANJE IN OCENEJVANJE ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V
7. RAZREDU
KRITERIJ VREDNOTENJA PISNIH NALOG IN USTNEGA OCENJEVANJA
PISNO
1. PISNO OCENJEVANJE ZNANJA IZ JEZIKA
Odlično
Prav dobro
Dobro
Zadostno
Nezadostno

2. PISNO OCENJEVANJE ZNANJA IZ KNJIŽEVNOSTI

100–91 %
90–81 %
80–61 %
60–50 (45) %
49 (44)‒0 %

1. Vsebina
2. Oblika
3. Slog
4. Pravopis in slovnična pravilnost

60 %
10 %
10 %
20 %

USTNO
Kriteriji za ustno preverjanje in ocenjevanje znanja: USTREZNOST TEMI IN IZVIRNOST, SAMOSTOJNOST, JEZIKOVNA USTREZNOST IN
PRAVILNOST.
Kriteriji za govorni nastop – neumetnostno besedilo: UPOŠTEVENJE TEMELJNIH ZNAČILNOSTI BESEDILNE VRSTE, USTREZNOST TEMI, SLOG –
GLAS IN GOVOR, JEZIKOVNA PRAVILNOST IN USTREZNOST, NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE IN USTREZEN VPLIV NA NASLOVNIKA.
Kriteriji za govorni nastop – deklamacija: SKLADNOST MED VSEBINO BESEDILA IN UČENČEVIM GOVORJENJEM, SLOG – GOVOR, ZBORNA IZREKA,
PREPRIČLJIVOST NASTOPA, OČESNI STIK (ustrezen vpliv na naslovnika), NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE (mimika obraza, drža, gibi telesa).
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NUB –- Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom
1. JEZIKOVNI KOMPAS
2. ZNANO IN NEZNANO
3. OD ZORE DO MRAKA
4. V DEŽELI VZHAJAJOČEGA SONCA
5. JEZIKOVNA PAHLJAČA
6. NAŠLI SO SKUPNI JEZIK
7. SKUPAJ NAM BO LEPO
8. MI O VOLKU, VOLK IZ GOZDA
9. VSAK ZAIMEK IMA SVOJO VLOGO
10. SRCE MI JE PADLO V HLAČE
11. SAMOSTALNIKE SKLANJAMO TAKO, VČASIH PA MALO DRUGAČE
12. VELIKA, NE PA MALA
13. ZGODILO SE JE …
14. POVED IN STAVEK POD POVEČEVALNIM STEKLOM
15. ZGODOVINA NAS UČI
16. IZ SVETA OKROG NAS
Od 1. do 10. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 11. do 16. enote pa do konca maja.
UB –- Novi svet iz besed 7 – berilo za 7. razred OŠ
1. SLOVENSKO LJUDSKO SLOVSTVO
2. ŽIVALI SE POGOVARJAJO
3. BAJESLOVJE
4. KNJIŽEVNIKI 19. STOLETJA
5. BILO JE NEKOČ
6. LJUBEZEN JE V ZRAKU
7. DRAMATIKA
Od 1. do 4. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 5. do 7. enote pa do konca maja.
Opomba: snov v UN in po urah se razlikujeta. Določene ure so planirane za pisno preverjanje znanja, za pisno ocenjevanje znanja in za popravo
pisnega ocenjevanja znanja.
Možno je, da ne bomo obravnavali vseh učnih enot zaradi nepredvidenih okoliščin (virus Covid 19) in časovne situacije. Spremembe bo aktiv
slovenistov na šoli obravnaval sproti. Pridržujemo si pravice do sprememb pri pouku glede na nepredvidljivo situacijo.
UČENJE UČENJA IN UPORABA IKT
Izvajamo različne oblike pouka, uporabljamo projekcijsko tablo, na kateri predvajamo učne vsebine iz iRokusa in iRokusa+ in različna gradiva v
elektronski obliki.
Pomembno je, da se učenec/učenka osamosvaja in pridobiva delovne in učne navade. Dnevno naj poskrbi za urejeno in zapisano učno snov. Dela
naj redno in sistematično.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko eAsistenta in Offica 365. S starši in učenci bomo učitelji komunicirali preko
eAsistenta.

STANDARDI ZNANJA IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI
SLOVENŠČINI V 8. RAZREDU
Učenec/učenka ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zavest o sebi, jeziku, narodu in državi, razvija zmožnost dvosmernega in
enosmernega sporazumevanja, posluša (gleda) oz. bere neumetnostna in umetnostna in neumetnostna besedila in jih razume, razvija jezikovno,
slogovno in recepcijsko zmožnost, usvoji in uporablja določeno literarnovedno znanje, okvirno predstavi literarno zgodovinsko obdobje, v katerem
so ustvarjali avtorji, predpisani v UN in pozna besedila obvezno obravnavanih avtorjev in avtoric.
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PREVERJANJE IN OCENEJVANJE ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V
8. RAZREDU
KRITERIJ VREDNOTENJA PISNIH NALOG IN USTNEGA OCENJEVANJA
PISNO
1. PISNO OCENJEVANJE ZNANJA IZ JEZIKA
Odlično
Prav dobro
Dobro
Zadostno
Nezadostno

2. PISNO OCENJEVANJE ZNANJA IZ KNJIŽEVNOSTI

100–91 %
90–81 %
80–61 %
60–50 (45) %
49 (44)‒0 %

1. Vsebina
2. Oblika
3. Slog
4. Pravopis in slovnična pravilnost

60 %
10 %
10 %
20 %

USTNO
Kriteriji za ustno preverjanje in ocenjevanje znanja: USTREZNOST TEMI IN IZVIRNOST, SAMOSTOJNOST, JEZIKOVNA USTREZNOST IN
PRAVILNOST.
Kriteriji za govorni nastop – neumetnostno besedilo: UPOŠTEVENJE TEMELJNIH ZNAČILNOSTI BESEDILNE VRSTE, USTREZNOST TEMI, SLOG –
GLAS IN GOVOR, JEZIKOVNA PRAVILNOST IN USTREZNOST, NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE IN USTREZEN VPLIV NA NASLOVNIKA.
Kriteriji za govorni nastop – deklamacija: SKLADNOST MED VSEBINO BESEDILA IN UČENČEVIM GOVORJENJEM, SLOG – GOVOR, ZBORNA IZREKA,
PREPRIČLJIVOST NASTOPA, OČESNI STIK (ustrezen vpliv na naslovnika), NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE (mimika obraza, drža, gibi telesa).

UČNE VSEBINE
NUB –- Slovenščina za vsak dan 8 – izdaja s plusom (delovni zvezek)
1. NAJSTNIKI MED SEBOJ
2. JEZIKI MED SEBOJ
3. SPRAŠUJEM IN RAZISKUJEM
4. VSE TEČE IN SE SPREMINJA
5. DELAM IN NAREDIM
6. PO KORAKIH OD ZAČETKA DO KONCA
7. BESEDNO IN NEBESEDNO
8. MALA, NE PA VELIKA
9. PRIDITE, KUPITE, SREČNEJŠI BOSTE
10. STAVKI, ZIDAKI POVEDI
11. ODVISNIKI – STAVČNI ČLENI V OBLIKI STAVKOV
12. NAJ GREM PO DENAR NA KARTOMAT ALI BANKOMAT?
13. IZ SRCA DO SRCA
14. DOBER NASVET JE VREDEN ZLATA
15. KAJ JE, ZAKAJ NASTANE IN KAJ POVZROČI?
16. NAVADNA, PRIPOROČENA ALI HITRA?
17. TEČEM, SKAČEM, TEKMUJEM
Od 1. do 9. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 9. do 17. enote pa do konca maja.
UB –- Dober dan življenje – berilo za 8. razred OŠ
1. LJUDSKO SLOVSTVO
2. LITERATURA ZA DOBRO VOLJO
3. ZAČETKI UMETNE POEZIJE
4. PUSTI PETI MOJ'GA SLAVCA
5. SLOVENSKA KNJIŽEVNOST O PRETEKLOSTI
6. ODNOSI MED LJUDMI
7. SODOBNA KNJIŽEVNOST
Od 1. do 4. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 5. do 7. enote pa do konca maja.
Opomba: snov v UN in po urah se razlikujeta. Določene ure so planirane za pisno preverjanje znanja, za pisno ocenjevanje znanja in za popravo
pisnega ocenjevanja znanja.
Možno je, da ne bomo obravnavali vseh učnih enot zaradi nepredvidenih okoliščin (virus Covid 19) in časovne situacije. Spremembe bo aktiv
slovenistov na šoli obravnaval sproti. Pridržujemo si pravice do sprememb pri pouku glede na nepredvidljivo situacijo.
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STANDARDI ZNANJA IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI
SLOVENŠČINI V 9. RAZREDU
Učenec/učenka ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito zavest o sebi, jeziku, narodu in državi, razvija zmožnost enosmernega in
dvosmernega sporazumevanja, jezikovno, recepcijsko, pravopisno, slogovno, skladenjsko, pravorečno, poimenovalno in pravorečno zmožnost,
prepozna določena ustrezna, smiselna in razumljiva besedilnovrstna besedila, določena z UN, govori razločno in čim bolj knjižno, zna uporabljati
pravopisne priročnike v knjižni in elektronski obliki pri oblikovanju besedil, doživlja, vrednoti in razume UB in NUB, prepozna, loči in razume UB in
NUB, okvirno predstavi literarno zgodovinsko obdobje, v katerem so ustvarjali avtorji, predpisani v UN in pozna besedila obvezno obravnavanih
avtorjev in avtoric, prepozna poezijo, prozo in dramatiko.

PREVERJANJE IN OCENEJVANJE ZNANJA PRI SLOVENŠČINI V
9. RAZREDU
KRITERIJ VREDNOTENJA PISNIH NALOG IN USTNEGA OCENJEVANJA
PISNO
1. PISNO OCENJEVANJE ZNANJA IZ JEZIKA
Odlično
Prav dobro
Dobro
Zadostno
Nezadostno

100–91 %
90–81 %
80–61 %
60–50 (45) %
49 (44)‒0 %

2. PISNO OCENJEVANJE ZNANJA IZ KNJIŽEVNOSTI
1. Vsebina
2. Oblika
3. Slog
4. Pravopis in slovnična pravilnost

60 %
10 %
10 %
20 %

USTNO
Kriteriji za ustno preverjanje in ocenjevanje znanja: USTREZNOST TEMI IN IZVIRNOST, SAMOSTOJNOST, JEZIKOVNA USTREZNOST IN
PRAVILNOST.
Kriteriji za govorni nastop – neumetnostno besedilo: UPOŠTEVENJE TEMELJNIH ZNAČILNOSTI BESEDILNE VRSTE, USTREZNOST TEMI, SLOG –
GLAS IN GOVOR, JEZIKOVNA PRAVILNOST IN USTREZNOST, NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE IN USTREZEN VPLIV NA NASLOVNIKA.
Kriteriji za govorni nastop – deklamacija: SKLADNOST MED VSEBINO BESEDILA IN UČENČEVIM GOVORJENJEM, SLOG – GOVOR, ZBORNA IZREKA,
PREPRIČLJIVOST NASTOPA, OČESNI STIK (ustrezen vpliv na naslovnika), NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE (mimika obraza, drža, gibi telesa).

UČNE VSEBINE
NUB –- Slovenščina za vsak dan 9 – izdaja s plusom (delovni zvezek)
1. SLOVENSKI JEZIK TUKAJ IN ZDAJ
2. SLOVENSKI JEZIK SKOZI ČAS
3. BESEDILA OKROG NAS
4. PO TELEFONU, NE NA ŠTIRI OČI
5. JOJ, ŽE?
6. OSEBNA ZGODOVINA
7. NAJ NAPIŠEM PROŠNJO ALI PRIJAVO?
8. ALI BI GA PREPOZNALI?
9. SKUPAJ, NARAZEN ALI Z VEZAJEM
10. ODPRTO 8.00-13.00
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UČENJE UČENJA IN UPORABA IKT
Izvajamo različne oblike pouka, uporabljamo projekcijsko tablo, na kateri predvajamo učne vsebine iz iRokusa in iRokusa+ in različna gradiva v
elektronski obliki.
Pomembno je, da se učenec/učenka osamosvaja in pridobiva delovne in učne navade. Dnevno naj poskrbi za urejeno in zapisano učno snov. Dela
naj redno in sistematično.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko eAsistenta in Offica 365. S starši in učenci bomo učitelji komunicirali preko
eAsistenta.
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11. STA STAVKA V POVEDI ENAKOVREDNA ALI NE?
12. VEJICA, KJE NAJ TE NAPIŠEM?
13. ODLIČNO, ZABAVNO, POUČNO, �!
14. PREBEREM, RAZUMEM, VREDNOTIM, POJASNJUJEM IN TVORIM
15. KAKO PRIDEMO DO TJA?
16. POTOVANJE JE LEPO DOŽIVETJE
Od 1. do 9. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 9. do 17. enote pa do konca maja.
UB –- Skrivno življenje besed – berilo za 9. razred OŠ
1. PISMENSTVO
2. PROTESTANTIZEM
3. RAZSVETLJENSTVO
4. TUJA KNJIŽEVNOST
5. ROMANTIKA
6. REALIZEM
7. MODERNA
8. KNJIŽEVNOST MED OBEMA VOJNAMA
9. KNJIŽEVNOST PO 2. SVETOVNI VOJNI
10. SODOBNA KNJIŽEVNOST
Opomba: snov v UN in po urah se razlikujeta. Določene ure so planirane za pisno preverjanje znanja, za pisno ocenjevanje znanja in za popravo
pisnega ocenjevanja znanja.
Možno je, da ne bomo obravnavali vseh učnih enot zaradi nepredvidenih okoliščin (virus Covid 19) in časovne situacije. Spremembe bo aktiv
slovenistov na šoli obravnaval sproti. Pridržujemo si pravice do sprememb pri pouku glede na nepredvidljivo situacijo.
UČENJE UČENJA IN UPORABA IKT
Izvajamo različne oblike pouka, uporabljamo projekcijsko tablo, na kateri predvajamo učne vsebine iz iRokusa in iRokusa+ in različna gradiva v
elektronski obliki.
Pomembno je, da se učenec/učenka osamosvaja in pridobiva delovne in učne navade. Dnevno naj poskrbi za urejeno in zapisano učno snov. Dela
naj redno in sistematično.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko eAsistenta in Offica 365. S starši in učenci bomo učitelji komunicirali preko
eAsistenta.
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MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI MATEMATIKI V
6. RAZREDU
Temeljni standardi znanja
Učenec:
• pozna in riše geometrijske elemente, jih imenuje in zapiše s simboli,
• opiše odnose med geometrijskimi elementi in jih zapiše s simboli,
• pravilno uporablja geometrijsko orodje in merilne instrumente,
• opiše lastnosti likov in teles,
• oblikuje in opiše simetrične elemente oziroma pojme,
• oceni rezultat pred merjenjem,
• meri, zapiše, pretvarja in računa z merskimi količinami,
• razlikuje med obsegom in ploščino, površino in prostornino,
• uporablja različne strategije pri reševanju problemov povezanih z obsegom in ploščino,
• oblikuje modele kocke/kvadra ter računa površino in prostornino,
• pozna lastnosti in odnose med naravnimi števili ter jih uporablja v danih situacijah,
• smiselno zaokroži število,
• zanesljivo uporablja računske operacije in računske zakone v množici naravnih števil s številom 0,
• izračuna vrednost številskega izraza,
• pozna pojem ulomek,
• desetiški ulomek zapiše z decimalnim zapisom,
• zanesljivo uporablja računske operacije s števili v decimalnem zapisu,
• napove rezultate računskih operacij,
• uporablja žepno računalo,
• reši enačbo in neenačbo v izbrani množici,
• uporablja zapis razmerja dveh količin,
• oblikuje vzorce in številska zaporedja ter jih nadaljuje,
• reši matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja,
• zbere, uredi in prikaže podatke v preglednici in s prikazi ter analizira podatke in rezultate (preiskava),
• razišče kombinatorično situacijo in prikaže vse možne izide,
• pri reševanju (besedilnih) problemov uporablja različne bralne strategije ter kritično razmišlja o potrebnih in zadostnih podatkih,
• opiše problemsko situacijo z matematičnim jezikom,
• pozna in uporablja matematično terminologijo.
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Minimalni standardi znanja - Na koncu 6. razreda mora učenec obvladati minimalne standarde znanja iz celotnega 2. obdobja.
4. razred
5. razred
6. razred
• poimenuje in nariše ravne črte
• pozna in riše geometrijske elemente z
• prepozna, opiše in nariše medsebojno lego točke in
(daljica, premica, poltrak),
geometrijskim orodjem,
premice ter dveh premic,
• opiše kvadrat/pravokotnik in
• opiše odnose med geometrijskimi
• pozna krog in krožnico ter ju nariše,
kocko/kvader,
elementi,
• nariše kot in ga izmeri,
• riše z geometrijskim orodjem,
• pozna lastnosti pravokotnika in kvadrata • uporablja ustrezne oznake za kote (< ABC, < V, α)
ter ju nariše,
• nariše simetrično obliko,
• primerja kote po velikosti,
• prepozna mreži kocke in kvadra,
• oceni, meri in meritev izrazi s
• uporablja merilne instrumente,
smiselno mersko enoto,
• pokaže lego simetrale,
• nariše simetrične elemente in določi simetralo,
• primerja (istoimenske,
• meri, zapiše in pretvarja (med
• oceni, meri, primerja količine,
enoimenske) količine in računa z
sosednjima enotama) merske količine ter • izmerjene količine zapiše z decimalnim zapisom,
njimi,
računa z njimi,
• izmeri površino in prostornino kocke in kvadra,
• šteje, bere, zapiše in primerja
• izmeri obseg lika,
• rešuje naloge, povezane z obsegom in ploščino
števila v množici naravnih števil
• določi ploščino pravokotnika in kvadrata,
pravokotnika/kvadrata,
do 10 000,
• šteje, bere, zapiše in primerja števila v
• bere in piše naravna števila ter števila smiselno
• pisno sešteva in odšteva v
množici naravnih števil do milijona,
zaokroži,
množici naravnih števil do 1000,
• pisno sešteva in odšteva v množici
• pisno računa v množici naravnih števil,
• deli z ostankom (v okviru
naravnih števil do milijona,
• v številskem izrazu upošteva vrstni red računskih
poštevanke),
• pisno množi in deli z dvomestnim
operacij,
• pisno množi in deli z enomestnim
številom v množici naravnih števil do
• izračuna od c (c je večkratnik števila b),
številom v množici naravnih števil
10 000,
• desetiški ulomek zapiše z decimalno številko in
do 1000,
• izračuna del od celote,
obratno,
• s premislekom reši enačbo v
• izračuna vrednost številskega izraza z
• dano decimalno število upodobi na številski
množici naravnih števil do 20,
oklepaji,
premici,
• dele celote zapiše z ulomkom,
• s premislekom reši enačbo v množici
• primerja decimalna števila in računa z njimi (do tri
• razporedi elemente in bere
naravnih števil do 100,
decimalna mesta),
prikaze,
• razporedi elemente po več lastnostih in
• sklepa iz enote na množino,
• zbere podatke, jih predstavi v
bere prikaze,
• reši enačbo,
preglednici in s prikazi,
• grafično prikaže množice in odnose med
• zbere podatke, jih prikaže v preglednici in s prikazi
• reši (strukturirani) matematični
njimi,
ter prikaze prebere,
problem in problem iz
• reši matematični problem in problem iz
• reši matematični problem in problem z življenjsko
vsakdanjega življenja.
vsakdanjega življenja.
situacijo.

CILJI
1. tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE
Učenci:
• poznajo osnovne odnose med premico in točko oziroma med dvema premicama,
• uporabljajo matematično simboliko za odnose med geometrijskimi elementi v ravnini,
• povežejo pojma razdalja med točkama in dolžina daljice,
• ocenijo, merijo in s simboli zapišejo skladnost dveh daljic (oznaka: AB � CD),
• opredelijo, ocenijo, izmerijo in s simboli zapišejo razdaljo med točko in premico ter med dvema vzporednima premicama (oznaka: d(A, p),
d(p, q)),
• skozi dano točko k dani premici narišejo (natanko eno) pravokotnico oziroma vzporednico,
• narišejo točko v določeni razdalji od premice in obratno,
• dani premici narišejo vzporednico v določeni razdalji (pas),
• usvojijo pojem kot,
• usvojijo pojme in simboliko: vrh kota V, kraka k, h ..., meja, notranjost kota, zunanjost kota, oznaka kota (� AVC, �, �, �),
• razlikujejo vrste kotov: udrti/izbočeni, polni kot, kot nič, iztegnjeni kot, ostri kot, topi kot, pravi kot,
• narišejo kote in opišejo velikost posameznih vrst kotov,
• grafično (koti le v stopinjah) in računsko določijo vsoto in razliko kotov,
• skicirajo kocko in kvader (poševno projekcijo),
• opredelijo pojem mreža telesa in oblikujejo različne mreže,
• spoznajo potrebo po obrazcih za računanje obsega in ploščine pravokotnika/kvadrata ter obsega
enakostraničnega trikotnika ipd.,
• izračunajo obseg pravokotnika in kvadrata (z obrazcem),
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izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata z uporabo obrazcev in ju uporabljajo pri izračunu površine kocke in kvadra,
ugotovijo neznano količino iz obrazca z geometrijsko vsebino,
spoznajo pojem površina in prostornina geometrijskih teles ob različnih aktivnostih,
izračunajo površino kocke in kvadra (brez obrazcev),
poznajo in narišejo krožni izsek, krožni lok, središčni kot,
narišejo tetivo z dano dolžino ter razlikujejo med tetivo in sekanto,
narišejo v dani razdalji od središča kroga premico in jo poimenujejo (sekanta, tangenta, mimobežnica),
narišejo tangento v dani točki krožnice,
*narišejo krožnici v različnih medsebojnih legah,
* krožnici v različnih medsebojnih legah povežejo in opišejo s središčno razdaljo,
oblikujejo vzorce s premiki, vrteži in z zrcaljenjem,
pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v večje),
spoznajo ploščinske enote a, ha, km2 in jih povežejo s primeri merjenja v vsakdanjem življenju,
opredelijo pojem prostornina in primerjajo prostornini dveh teles,
ocenijo, primerjajo in merijo prostornino z relativnimi, konstantnimi nestandardnimi in standardnimi enotami,
povežejo votle mere s kubnimi enotami,
razlikujejo med prostornino in površino (posebej na preprostih telesih),
s premislekom izračunajo prostornino kocke in kvadra,
usvojijo pojem velikost kota in primerjajo kota po velikosti (večji, manjši, skladen) brez merjenja,
poznajo in zapišejo skladnost kotov (oznaka: �AVB � �EFG),
simbolično zapišejo enako velikost dveh kotov (npr. � � �),
usvojijo merske enote za merjenje kotov,
ocenijo, narišejo in izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer),
pretvarjajo večimenske kotne enote v istoimenske in obratno ter računajo z njimi (tudi z uporabo žepnega računala),
uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih nalog,
uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju reševanja besedilnih nalog,
zapisujejo merske količine z naravnim številom, decimalnim številom in ulomkom (npr. 5 dℓ, 0,5 ℓ, ℓ ) ob primerih iz vsakdanjega življenja.

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA:
Pri načrtovalnih nalogah učenci pridobivajo spretnosti pri uporabi geometrijskega orodja. Uporabljajo geometrijsko orodje: ravnilo s šablono,
geotrikotnik, šestilo in dogovorjeno matematično simboliko za označevanje točk, daljic, krajišč, poltrakov, premic, kotov idr. Posebno pozornost
namenimo prvim pojmom, ki vključujejo idejo neskončnosti (premica, ravnina). Oba pojma naj učenci zaznavajo kot elementa v nastajanju, ki se
nadaljujeta v neskončnost. V 4. razredu naj učenci pri risanju pravokotnika in kvadrata uporabljajo šablono, pri risanju kroga in krožnice pa
najprej vrvico in priročne toge predmete, šele za tem tudi šestilo. Učenci naj izdelujejo modele geometrijskih teles. Spodbujamo jih, da povezujejo
geometrijska telesa z vsakdanjim življenjem. Skladne daljice najprej lahko rišejo s pomočjo prozornega papirja ali mreže, kasneje uporabljajo
šestilo oziroma geometrijsko orodje.
Pri uvajanju ploščine in prostornine je treba izvajati aktivnosti, ki učencem omogočajo postopno oblikovanje pojmov (npr. tlakovanje ali
sestavljanje teles iz kock). Vsako novo količino (ploščino, prostornino) najprej merimo z relativnimi nestandardnimi enotami (dlan, pedenj, korak),
nato s konstantnimi nestandardnimi enotami (npr. svinčnik, palica, posoda idr.), s čimer pojasnimo potrebo po uvedbi standardne enote. Posebno
pozornost namenimo razlikovanju med obsegom in ploščino lika ter površino in prostornino telesa. Pri merjenju in računanju obsegov in ploščine
naj učenci računajo »čim spretneje«. Učenci naj uvidijo zvezo med štetjem ploščinskih enot in obrazcem za računanje ploščine. Površino kocke in
kvadra naj učenci računajo tudi brez uporabe formul.
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju simetrijo obravnavamo s prepogibanjem, z mrežo, z zrcali ipd., v drugem vzgojno-izobraževalnem
obdobju pa uvedemo nadgradnjo: učenci oblikujejo simetrične oblike in vzorce s premiki, vrteži ter z zrcaljenjem. Primer vzorca takega
oblikovanja je ►▼▲◄ ►▼▲◄.
Učenci ponovijo že usvojeno znanje o merjenju in ga razširijo. Pouk naj sloni na izkušnjah. Praktične meritve izvajamo v razredu, zunaj šole,
doma. Pri pouku naj bodo v smiselnem razmerju zastopane izkušnje z merjenjem s konstantnimi nestandardnimi enotami in standardnimi
enotami. Pozorni moramo biti na razumevanje procesa merjenja, na predstavo o velikosti obravnavanih enot ter na ocenitev merskih količin. Z
razpravo ali drugo primerno metodo pomagamo učencem oblikovati nove pojme. Spoznajo tudi nekatere nove enote (npr. a, ha, km2, m3, dm3,
cm3, mm3, 1°). Učenci v 5. razredu enoti ml in mg spoznajo bolj informativno, v 6. razredu ju tudi pretvarjajo. Pri ocenitvi ploščine lika začnemo s
preprostimi primeri in nato učence postopno uvajamo v spretno ocenitev.
Učenci naj pojem kot spoznajo najprej v likih, nato skozi pojem lomljene črte (npr. položaj kolena pri športni vaji ali položaj vrvi pri plezanju po
steni). Pri obravnavi kotov ocenimo velikosti kotov pred merjenjem. Vsoto in razliko kotov lahko učenci rišejo s šestilom, s kotomerom ali ju
določijo s polaganjem modelov kotov. Krožni izsek in središčni kot obravnavamo informativno, predvsem zaradi povezav z drugimi predmeti.
Neznane količine nikakor ne računamo s formalnim reševanjem enačb, temveč s premislekom, ob konkretnih situacijah. Učenci naj opazujejo
odvisnost/neodvisnost med dvema količinama. Odvisnost obravnavamo le na kvalitativni ravni, npr. več ljudi opravi dano delo hitreje; v daljšem
času prehodim daljšo pot.
Pristop pri učenju in izvajanju računskih postopkov s količinami naj bo življenjski (npr. neformalna uporaba oznak za decimalni zapis). V 3., 4. in
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5. razredu uvedemo denarno enoto za navajanje učencev na decimalni zapis. Dejavnosti postopoma stopnjujemo. V 3. razredu učenci samo berejo
zapisane denarne vrednosti. V 4. razredu denarne vrednosti z decimalnim zapisom tudi zapisujejo. Vrednosti z zapisom v evrih in centih (ustno, s
pripomočki) seštevajo in odštevajo, rezultat računanja pa zapišejo v decimalnem zapisu. V 5. razredu seštevajo in odštevajo denarne vrednosti v
decimalnem zapisu tudi s pretvarjanjem. V 6. razredu pa formalno uvedemo decimalni zapis in računske operacije z njimi.

2. tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA - cilji
Učenci:
• usvojijo pojem neskončna množica naravnih števil,
• poznajo, zapisujejo in berejo števila prek milijona,
• poznajo rimske številke,
• velika števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice ipd.,
• urejajo, primerjajo naravna števila po velikosti,
• računajo v množici naravnih števil prek milijona,
• uporabljajo računske zakone,
• zapišejo potenco in izračunajo njeno vrednost,
• določijo večkratnike danega števila,
• usvojijo in uporabljajo pojme: je deljivo, je večkratnik, je delitelj,
• določijo delitelje števila,
• opišejo velikostni odnos med številom in njegovim večkratnikom (deliteljem),
• spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10),
• ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega izraza,
• zanesljivo izračunajo vrednost številskega izraza z žepnim računalom,
• izračunajo vrednost izraza za dano vrednost spremenljivke,
• seštevajo in odštevajo decimalna števila (oziroma desetiške ulomke),
• decimalna števila množijo in delijo s potenco števila 10,
• množijo dve decimalni števili,
• delijo dve naravni števili (količnik je decimalno število) in naredijo preizkus,
• delijo dve decimalni števili in naredijo preizkus,
• ocenijo rezultat posamezne računske operacije,
• rešijo besedilne naloge (probleme),
• uporabljajo računalo pri računskih operacijah z decimalnimi števili,
• učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila,
• izračunajo vrednost izraza, ki vsebuje črkovne oznake, za izbrano vrednost spremenljivke,
• zanesljivo izračunajo vrednost izraza z žepnim računalom (zlasti izrazi z več operacijami),
• enačbo in neenačbo razumejo kot izjavo (izjavo v smislu jezika),
• s premislekom rešijo enačbe in neenačbe,
• rešijo enačbe in neenačbe v dani osnovni množici s pomočjo tabele in določijo njeno množico rešitev,
• s premislekom ali z diagramom rešijo enačbo, v kateri neznanka nastopi le enkrat,
• rešijo naloge s sklepanjem iz enote na množino in obratno,
• sklepajo iz množine na množino,
• uporabijo sklepni račun pri reševanju besedilnih nalog,
• delijo količine v razmerju,
• na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji ali manjši od celote, in jih zapišejo v obliki ulomka,
• izračunajo od c (samo, ko je c večkratnik števila b),
• mersko število, zapisano z ulomkom, napišejo z naravnim številom z ustrezno enoto (npr. h = __ min),
• s pomočjo modelov (ne računsko) in slike seštevajo in odštevajo dele celote,
• usvojijo pojem ulomka,
• uporabljajo izraze: števec, imenovalec, ulomkova črta,
• ponazorijo dani ulomek kot del lika in na številski premici,
• ugotovijo, kateri ulomek je predstavljen z grafičnim prikazom,
• usvojijo pojem desetiških ulomkov,
• desetiški ulomek zapišejo z decimalno številko in obratno,
• razložijo pomen decimalne vejice,
• uporabljajo simbole d, s, t,
• decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk,
• zapisujejo in berejo decimalna števila na žepnem računalu,
• primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila,
• določijo celi približek decimalnega števila.
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3. tema: DRUGE VSEBINE - cilji
Učenci:
• sistematično zapišejo štetje in meritve ter jih smiselno vpišejo v preglednico,
• razporedijo izide meritev v smiselne skupine,
• opredelijo in utemeljijo kriterij urejanja podatkov,
• poznajo prednosti (linearno) urejenih podatkov pri delu s podatki,
• razporejajo podatke po enem ali dveh kriterijih (tudi številčnih),
• dane (zbrane) podatke smiselno uredijo v preglednico,
• spoznajo osnove računalniških preglednic,
• uporabljajo računalniške preglednice (najosnovnejša znanja),
• uporabijo računalniško preglednico za urejanje podatkov po velikosti (razvrščanje),
• iz prikaza preberejo podatke in jih interpretirajo,
• izberejo primeren prikaz za predstavitev podatkov,
• berejo odnose med podatki,
• rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo,
• razvijajo kritičen odnos do interpretacije rezultatov,
• berejo z razumevanjem (samostojno oblikujejo vprašanja, razpravljajo o potrebnih in zadostnih podatkih v nalogi, izpišejo bistvene podatke
oziroma odnose med podatki),
• rešijo odprte probleme, razčlenijo problemsko situacijo in postavljajo raziskovalna vprašanja,
• rešijo besedilne naloge (probleme), razvijajo kritični odnos do podatkov in rešitve,
• uporabljajo različne oblike predstavljanja problemske situacije (fizični ali abstraktni modeli, slikovne predstavitve, formule, diagrami, tabele,
vzorci, geometrijske konstrukcije idr.),
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DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Računanje z naravnimi števili sistematično širimo od 1000 do neskončne množice naravnih števil. Poudarek je na pisnem računanju, ustno
računamo le enostavne primere (npr. 3700 � 2400 ali 19998 + 2). Pri računanju z velikimi števili števila smiselno zaokrožimo ter rezultate operacij
ocenimo in šele nato izračunamo natančne vrednosti. Pri računanju osmišljamo račune s primeri iz merjenja. Pri sklepanju lahko obravnavamo tudi
preproste primere podvajanja in razpolavljanja (življenjski primeri). V 4. in 5. razredu začenjamo pri računanju uporabljati decimalne zapise, a
samo pri denarju. Formalno pa računanje z decimalnimi števili uvedemo šele v 6. razredu. V tem obdobju se učenci seznanijo tudi z deli celote.
Sprva imajo »ulomki« samo imenovalec ena (1), od tod pa napredujemo do desetiških ulomkov in tako še z druge strani podkrepimo decimalne
zapise. V 6. razredu na ulomke ne gledamo več le kot na dele celote, ampak jih začnemo povezovati z razmerji (deleži) in tako razvijamo
proporcionalno razmišljanje (npr. razmerje med številom deževnih in sončnih dni, merilo na zemljevidu, sklepanje iz množine na množino).
Pomembno je razvijanje sposobnosti razumevanja in analiziranja besedil ter oblikovanje vprašanj iz besedila. Zato je treba še posebej skrbno
paziti na jasno izražanje, jasen matematičen jezik in razumevanje prebranega. V tem obdobju začnemo uvajati tudi črkovne oznake za števila;
pojavijo se že prve enačbe in neenačbe, ki jih rešujemo s premislekom in s tabelo.
»Računanje« z deli celote je v 5. in 6. razredu le na konkretni in slikovni ravni. V 5. razredu je predlagano seštevanje in odštevanje enakih delov
celote, pri čemer smo posebej pozorni na ekvivalentne zapise delov celote (npr. Od pice smo pojedli, ostali sta nam oziroma pice.). V 6. razredu
začnemo s seštevanjem in odštevanjem poljubnih delov celote. Primer: Imamo 3 enake kozarce z enako prostornino in enako obliko. Prvi kozarec
napolnimo do, drugega pa do. Tekočino iz obeh kozarcev zlijemo v tretjega. Kako visoko sega tekočina v tretjem kozarcu?
Pri obravnavi sklopa Povezanost količin učenci pridobivajo izkušnje, ki jih kasneje potrebujejo za delo s funkcijami. Začnemo z razvijanjem
proporcionalnega razmišljanja. Uporabimo primere, ki so učencem blizu.
Primer: V banko A vložim 1 €, v banko B pa 2 €. Čez leto dni banka A izplača 11 €, banka B pa 12 €. V katero banko se bolj splača vlagati?
Zavedati se moramo, da je proporcionalno razmišljanje za učence novo in da bodo potrebovali precej izkušenj, da se bodo odlepili od aditivnega
načina razmišljanja. Konec tega vzgojno-izobraževalnega obdobja lahko pričakujemo, da bodo reševali tudi naloge, v katerih sklepajo iz enote na
množino in iz množine na enoto.
Primer: Gregor je potreboval 15 plastenk barve, da je pobarval 18 stolov. Koliko stolov je pobarval, ko je porabil 25 plastenk?
V 4. razredu naj učenci opazujejo povezani (odvisni) količini, npr. število žemljic in vrednost plačila. Tako lahko v preglednico vpišejo število
žemljic in ustrezno vrednost (npr. 1 žemlja stane 50 centov, 2 žemlji staneta 100 centov). Pregledni zapis količin omogoča spoznavanje temeljev
sklepanja iz znane enote (1 žemljica) na množino (več žemljic). V 5. razredu znanje nadgradijo s sklepanjem iz množine na enoto.
Primer: Štiri litrske steklenice soka stanejo 8 €. Koliko stane ena litrska steklenica soka?
Ne vpeljujemo »križnega množenja«, ampak vedno zahtevamo pojasnitev sklepanja (kolikokrat več, kolikokrat manj). V 6. razredu nadgradimo
znanje s povezavo vsebin z decimalnimi števili.
Primer: Iz 12 kg sadja izdelamo 4 litre soka. Koliko soka izdelamo iz 1 kg, 5 kg ali 8,4 kg sadja?
Sklepanje učencev lahko spodbudimo tudi v obratni smeri. Na osnovi povezanosti količin vpeljemo razmerje količin. Primeri naj bodo iz
vsakdanjega življenja.
Primer: Za kuhanje marmelade zmešamo 4 kg sadja in 3 kg sladkorja.
Vpeljemo primerjavo, da je razmerje med sestavinama 4 : 3, »štiri proti tri«. Učenci ugotovijo, da je celota iz sedmih delov in posamezen delež
zapišejo z ulomkom: sadje zmesi, sladkor zmesi. V nadaljevanju učenci premišljujejo, koliko sladkorja potrebujemo za pripravo marmelade iz 1 kg
sadja. Ugotovijo, da potrebujemo štirikrat manj sladkorja, to je 0,75 kg. Sklepanje lahko zapisujejo v preglednico.
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matematična pravila, formule, definicije uporabijo pri reševanju problemov,
prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo, oblikujejo vzorce,
prepoznajo pravilo v številskem zaporedju, ga nadaljujejo in napovejo (npr. 20. člen zaporedja),
rešijo kombinatorični problem na grafični ravni ter prikažejo rešitev problema s skico in preglednico,
rešijo kombinatorične probleme povezane z življenjskimi situacijami,
prepoznajo življenjske situacije, kjer količine izrazimo z negativnimi (decimalnimi) merskimi števili (npr. negativno stanje na bančnem
računu).

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Simbolne zapise odnosov med množicami vpeljemo v 5. razredu, ko imajo učenci že dovolj izkušenj s konkretnimi primeri. Razumevanje (branje)
matematičnih zapisov se učenci učijo z različnimi dejavnostmi: npr. narišejo ali z modeli oblikujejo zahtevane odnose med množicami.
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci sistematično razvijajo tehnike zbiranja in zapisa podatkov. Glede na dano situacijo pojasnijo
izbrane načine urejanja podatkov (podatke razvrščajo po velikosti ali razporejajo podatke glede na izbrane kriterije: npr. po spolu, barvi ipd.).
Urejene podatke predstavijo s prikazom s stolpci in vrsticam, tortnim prikazom in v preglednicah. Prikazovanje podatkov s tortnim prikazom
povežemo z obravnavo delov celote (polovice, četrtine ipd.).
V 6. razredu pri obdelavi podatkov predvidevamo uporabo računalniških preglednic. Učenci zberejo in uredijo podatke ter jih vnesejo v primerno
računalniško preglednico. Ob tem spoznavajo delovanje in uporabnost računalniških preglednic: npr. s spreminjanjem podatkov v preglednicah se
spreminjajo prikazi. Obdelavo podatkov z računalniškimi preglednicami povežemo tudi z reševanjem problemov in raziskavami. Dejavnosti, če je le
mogoče, izvajamo v računalniški učilnici. Za učenec bo vsebina bolj nazorna, razumljiva in zagotovo bolj smiselna, če bodo zbirali podatke iz
svojega okolja.
Cilji sklopa o matematičnih problemih spodbujajo povezovanje različnih vsebin in znanj. Omogočajo razvoj različnih kompetenc. Uresničevanje
ciljev tega sklopa dosegamo pri obravnavi vsebin drugih vsebinskih sklopov (npr. vzorce obravnavamo pri obravnavi naravnih števil ali
geometrijskih oblik).
Sklop o reševanju problemov navaja cilje, ki so predvsem procesni in dolgoročni. Povezujejo različna znanja, postopke in veščine. Cilje tega sklopa
umestimo v vse druge vsebinske sklope. Večino ciljev tega sklopa ne uresničujemo v posebej izbranih urah, ampak sočasno z razvijanjem drugih
znanj. V vseh treh razredih poudarjeno razvijamo tehnike branja in pojasnjevanje prebranega. Če je le mogoče in smiselno, branje besedila ali
reševanje problema dopolnimo z dejavnostjo, ki navaja učence na razlago in razumevanje prebranega. Učenci naj utemeljijo postopke dela,
analizirajo rešitev, se ustno in pisno izražajo, narišejo skico, pripravijo model (papir, vrvice idr.). Rešujejo naj take probleme, ki imajo vnaprej
predvidene rešitve (zaprti problemi) ali probleme, ki omogočajo različne rešitve (odprti problemi).
Razvoj razumevanja algebrskih struktur postopoma vpeljujemo z oblikovanjem in prepoznavanjem pravil v vzorcih (geometrijski vzorci) in z
oblikovanjem številskih zaporedij (prepoznavanje in oblikovanje pravil v številskih zaporedjih).
V 5. razredu učenci spoznajo tudi negativna cela števila. Negativnih celih števil ne vpeljujemo prek številske množice celih števil (Z), ampak na
konkretnih življenjskih situacijah (temperatura je lahko negativna ipd.). Učenci prek izkušenj spoznavajo, da za opisovanje življenjskih pojavov
uporabljamo tudi negativna cela števila (odčitavajo globino vode glede na morsko gladino, negativno stanje na osebnem računu ipd.).
Razvoj znanj o kombinatoriki poteka ob različnih dejavnostih: npr. razporejanje knjig na knjižni polici, možnosti plačevanja računa z različnimi
kovanci, sestava menija v restavraciji, sestava pohištva iz različnih kosov, sestavljanje šopka, postavljanje knjig na polico idr.
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI MATEMATIKI V
6. RAZREDU
NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA MATEMATIKE
PREVERJANJE ZNANJA
Ustno preverjanje znanja poteka vsako šolsko uro kot ponovitev ali ugotavljanje razumevanja tekoče učne snovi. Ustno lahko preverjamo:
razumevanje, znanje definicij, interpretacijo in analizo problema in reševanje kratkih nalog. Učencem pomagamo s krajšimi usmerjevalnimi
vprašanji.
Za pisno preverjanje znanja lahko uporabimo krajše pisne naloge. Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja učitelj pisno preveri ali je učna snov
utrjena in ali so jo učenci razumeli in osvojili.

OCENJEVANJE ZNANJA
Ustno ocenjevanje znanja
V šolskem letu je vsak učenec pri matematiki najmanj trikrat ustno ocenjen.
Ustno ocenjujemo: razumevanje, znanje definicij, interpretacijo in analizo problema in reševanje kratkih nalog. Če je potrebno, učencem
pomagamo s krajšimi usmerjevalnimi vprašanji.
Ustno spraševanje je v naprej napovedano (za celoten oddelek, za posameznega učenca pa samo pri učencih s posebnimi potrebami).
Ocena
Kriteriji ustnega ocenjevanja
Zadostno (2)
• prepozna, razbere, opiše,
• razloži, opredeli, prikaže, oceni,
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• pozna osnovne pojme, zna našteti podatke in zakonitosti,
• pozna pomen podatkov,
• zna rešiti le preproste naloge,
• pogosto potrebuje učiteljevo pomoč,
• je pri izražanju nespreten, nejasen, ne uporablja strokovnih izrazov.
Dobro (3)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, opredeli, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• pozna osnovne pojme, zna našteti podatke in zakonitosti,
• pozna pomen podatkov,
• uporablja strokovne izraze nezanesljivo,
• zna rešiti le preproste naloge z uporabo zakonitosti in pravil,
• pogosto potrebuje učiteljevo pomoč,
• se izraža negotovo in nenatančno, pomanjkljivo, vendar z učiteljevo pomočjo delno popravi napake ali pa tudi ne.
Prav dobro (4)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• razume osnovne zakonitosti in pravila in jih zna z minimalno pomočjo razložiti,
• uporablja pravila in zakonitosti pri reševanju zahtevnih nalog,
• mu uporaba strokovnih izrazov na povzroča težav.
Odlično (5)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• rešuje zahtevnejše naloge urejeno, natančno in brez dodatne pomoči,
• se izraža jasno in tekoče,
• zna izpeljati nove povezave in jih obrazložiti z ustreznimi primeri.
Pisno ocenjevanje znanja
Pisno ocenjevanje znanja določene učne snovi se med šolskim letom opravlja po tem, ko je bila učna snov posredovana, utrjena in je bilo
preverjeno, da so jo učenci razumeli in osvojili.
Z upoštevanjem kriterijev ocenjevanja in razmerij standardov znanja je točkovnik za večino testov ocenjevanje naslednji:
manj kot 45% = nezadostno (1)
za doseženih 45 % = zadostno (2)
za doseženih 60 % = dobro (3)
za doseženih 80 % = prav dobro (4)
za doseženih 90 % = odlično (5)
Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik (samo za skice, za risanje grafov in za načrtovalne naloge), radirka in
načrtovalno orodje. Uporaba žepnega računala je dovoljena samo pri nalogah, ki jih določi učitelj.
Terminski plan za pisne preizkuse znanja:
1.
Oktober 21. 10. 2020
2.
Januar 15. 1. 2021
3.
Marec 31. 3. 2021
4.
Junij 2. 6. 2021
NPZ:
6. 5. 2021
Ocenjevanje znanja z drugimi oblikami (seminarske naloge, predstavitev projektnih nalog, statistične in numerične raziskave, praktični izdelki…)
Delo učencev bo individualno ali skupinsko, če bo skupinsko bodo vsi člani iste skupine najpogosteje dobili isto oceno. Za ocenjevanje bomo
uporabili kriterije opredeljene za vsako obliko posebej (učenci in učenke bodo o njih pravočasno obveščeni) in bodo temeljile na naslednjih
splošnih kriterijih:
• kako popolno in dobro bodo učenci uresničili zahteve v zvezi z dano temo,
• stopnja originalnosti teme (če bo šlo za odprt problem),
• izčrpanost pregleda teorije,
• število uporabljenih virov in njihova zahtevnost,
• stopnja kritičnosti do virov,
• stopnja originalnosti izvedbe raziskovanja,
• zahtevnost uporabljene metodologije,
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korektnost izvedbe empiričnega dela,
na kakšen način skupina ali posameznik dobljene rezultate prikazuje, interpretira in predstavi sošolcem; jedrnatost in polnost jezika poročila,
uporabljena lepa slovenščina in strokovno izrazoslovje,
drugo: estetika, ilustracije, slike, oblikovanje, sporočilnost…

Domače naloge
• Domače naloge so integralni del šolskega reda in so zelo pomembne. Učence naj bi usposobile za samoizobraževanje, razvile naj bi delovne
navade, vztrajnost, natančnost in kritičnost.
• Vsi učenci so dolžni narediti domačo nalogo do naslednje ure.
• Učenci, ki so med uro matematike odsotni, zaradi izvajanja učne pomoči ali drugega razloga, so se dolžni pozanimati o domači nalogi in jo do
naslednje urediti narediti.
• Če je učenec trikrat brez naloge, o tem obvestimo starše, če pa je brez naloge četrtič zgubi pravico napovedanega ustnega spraševanja.
Pri vseh urah matematike morajo učenci vedno imeti s seboj geometrijsko orodje: geotrikotnik, šestilo, navaden svinčnik in radirko.

Dopolnilni pouk
• Učitelj, ki poučuje, predlaga učence za dopolnilni pouk.
• Učitelj, ki izvaja dopolnilni pouk, redno beleži prisotnost učencev.
• Če je predlagan učenec trikrat odsoten, o tem obvestimo razrednika.

Zaključevanje ocen
Ocene pridobljene med šolskim letom so enakovredne, končno oceno pri posameznem učencu pa zaključujemo glede na:
• uspešnost in prizadevnost med celim šolskim letom,
• ocene po ocenjevalnih obdobjih (ocena ocenjevalnega obdobja se določi iz povprečja vseh ocen, pridobljenih za to ocenjevalno obdobje),
• povprečno oceno (povprečje vseh ocen, pridobljenih med šolskim letom).

Če je učenec med oceno, na končno oceno vplivajo tudi:
• redno pisanje domačih nalog,
• udeležba in uspešnost na tekmovanjih iz matematike,
• sodelovanje pri pouku.

Predstavitev poteka pouka
Pri rednem pouku bomo uporabljali učbenike in DZ. Poleg tega pa bomo po potrebi uporabljali spletne učilnice in komunikacijo v e asistentu in
Microsoft Teams oziroma z drugimi spletnimi orodji.

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI MATEMATIKI V
7. RAZREDU
Temeljni standardi znanja
Učenec:
• pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi ravninske geometrije,
• uporablja geometrijsko orodje pri načrtovanju geometrijskih konstrukcij,
• opiše in utemelji postopke geometrijske konstrukcije,
• uporablja transformacije pri reševanju nalog ravninske geometrije,
• uporablja različne strategije merjenja, pretvarja merske enote v geometrijskih nalogah in nalogah iz vsakdanjega življenja,
• uporablja formule ravninske geometrije pri reševanju problemov,
• ima razvite številske predstave in pozna odnose med številskimi množicami,
• reši naloge z odstotnim računom,
• oceni rešitev, jo zaokroži in kritično ovrednoti,
• prepozna odnose med količinami in jih uporablja v problemskih situacijah,
• opiše in zapiše odnos med spremenljivkami,
• opiše problemsko situacijo z izrazom,
• pozna in uporablja načine zbiranja, strukturiranja in predstavljanja podatkov,
• se kritično opredeli do interpretiranih podatkov,
• pozna in uporablja aritmetično sredino,
• reši kombinatorični problem in prikaže rešitev,
• uporablja računalniške preglednice,
• razvije učinkovite bralne strategije za nadaljnje učenje in izobraževanje (sporazumevanje v maternem jeziku),
• v skladu z vsebinami osnovnošolske matematike razvije matematično in nematematično terminologijo (sporazumevanje v maternem jeziku),
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matematični jezik uporablja pri sporazumevanju,
pri reševanju besedilnih nalog uporablja bralne strategije in besedilno nalogo opiše z matematičnim jezikom,
pri reševanju (besedilnih) problemov kritično razmišlja o potrebnih in zadostnih podatkih,
življenjske situacije prikaže z modeli,
uporablja matematiko pri reševanju problemov iz vsakdanjega življenja,
uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri reševanju problemov,
kritično vrednoti informacije na spletu in drugje,
kritično reflektira lastno znanje (učenje učenja).

Minimalni standardi znanja
Učenec:
• poimenuje trikotnik glede na stranice in kote, v trikotniku nariše vsaj eno višino,
• pozna vsoto notranjih kotov v trikotniku in lastnost uporabi,
• načrta trikotnik s podatki: sss, sks, ksk in ga označi,
• izračuna obseg in ploščino trikotnika (celoštevilski merski podatki),
• poimenuje, označi in načrta štirikotnike (paralelogram, romb) in pozna njihove lastnosti,
• izračuna obseg in ploščino štirikotnikov (paralelograma in romba),
• nariše zrcalno sliko točke, daljice in trikotnika glede na premico oziroma točko,
• uporablja šestilo pri načrtovanju simetrale daljice in kota,
• poišče skupne delitelje in skupne večkratnike dveh števil,
• primerja ulomke po velikosti; ulomek krajša in razširi z danim številom, ulomka razširi na skupni imenovalec,
• ulomek zapiše kot celi del in ulomek, ki je manjši od ena, ter obratno,
• sešteva, odšteva, množi in deli ulomke,
• ulomek zapiše z decimalnim zapisom in obratno,
• v številskem izrazu upošteva vrstni red računskih operacij (z največ tremi računskimi operacijami),
• pri računanju z ulomki uporablja žepno računalo,
• izračuna p % od a,
• sklepa iz množine na enoto in obratno,
• reši enačbe in neenačbe s premislekom ali diagramom,
• v koordinatni mreži upodobi točko in odčita njuni koordinati,
• interpretira podatke, prikazane s preglednico ali diagramom,
• zbere podatke in jih prikaže z računalniško preglednico,
• reši matematični problem in problem z življenjsko situacijo.

7. razred – cilji po temah
Tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE
Učenci:
• usvojijo pojem orientacije na premici in v ravnini,
• označijo oglišča danega lika v zahtevani orientaciji,
• opišejo trikotnik (označijo oglišča, stranice, kote), razvrščajo trikotnike glede na kote in stranice ter spoznajo odnos med dolžinami stranic
(trikotniško pravilo),
• razlikujejo pojma notranji in zunanji kot trikotnika,
• poznajo in uporabljajo vsoto notranjih in zunanjih kotov trikotnika pri računskih in načrtovalnih nalogah,
• poznajo odnose med notranjimi koti trikotnika in stranicami trikotnika ter to uporabljajo pri načrtovalnih nalogah,
• poznajo in uporabljajo potrebne ter zadostne podatke za skladnost trikotnikov pri načrtovalnih nalogah,
• poznajo in uporabljajo višino pri načrtovanju trikotnika,
• poznajo in uporabljajo znamenite točke trikotnika pri načrtovalnih nalogah,
• poznajo in uporabljajo težišče, težiščnico, polmer včrtanega in očrtanega kroga trikotnika pri načrtovanju trikotnika,
• trikotniku očrtajo in včrtajo krog,
• prepoznajo in načrtajo osno-simetrične trikotnike,
• računajo obseg in ploščino trikotnika z uporabo obrazcev in to povežejo s pretvarjanjem merskih enot,
• opišejo in poimenujejo štirikotnik ter ga označijo (oglišča, stranice, kote, diagonalo),
• prepoznajo trapez, ga opredelijo in opišejo z izrazi: osnovnica, krak, višina, srednjica,
• poznajo in uporabljajo vsoto notranjih kotov štirikotnika pri računskih nalogah,
• poznajo lastnosti štirikotnika in ga načrtajo glede na izbrane podatke,
• prepoznajo in načrtajo osno simetrične in središčno simetrične štirikotnike (enakokrak trapez, deltoid, paralelogram) ter opišejo njihove
lastnosti,
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poznajo pojem višine v paralelogramu in trapezu ter ga uporabljajo pri načrtovanju,
izračunajo obseg in ploščino paralelograma, trapeza, romba ter deltoida z uporabo obrazca,
s preoblikovanjem lika uporabljajo pojem ploščinska enakost likov,
opazujejo in prepoznajo mejne ploskve na modelih prizme in piramide ter izdelajo mreže geometrijskih teles,
poznajo transformacije (zrcaljenje, premik, vrtež) in njihove lastnosti,
zrcalijo točko, premico, daljico, kot, lik čez izbrano premico oziroma čez točko,
opišejo lastnosti zrcaljenja in ga simbolično zapišejo,
usvojijo pojem simetrale daljice in simetrale kota ter rešijo konstrukcijske naloge,
uporabljajo različne strategije načrtovanja kotov s šestilom in ravnilom,
prepoznajo kota s paroma vzporednih krakov (izmenični koti)in ugotovijo odnos med njunima velikostma,
danemu kotu poiščejo sovršni kot in sokot,
rešijo nalogo o dvojicah kotov,
oblikujejo vzorce z vrteži in z zrcaljenjem.

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju ne predvidevamo pretvarjanja kot samostojne dejavnosti, temveč uporabimo pretvarjanje v povezavi z
drugimi vsebinami v različnih matematičnih in geometrijskih nalogah ter pri reševanju problemskih situacij iz vsakdanjega življenja celotno
vzgojno-izobraževalno obdobje. Priporočljivo je, da se v razredu izvajajo različne aktivnosti v povezavi s pridobivanjem ravninskih predstav. Pri
obravnavi geometrijskih oblik še vedno izhajamo iz različnih modelov (npr.: kreda, radirka, svinčnik, žica, zvezek, miza, tabla, modeli iz papirja,
žice idr.). Za boljše razumevanje in predstavljivost učence navajamo na risanje skic. Razvijanje veščine risanja skic določajo cilji, tako pri
računskih nalogah kot tudi pri konstrukcijskih nalogah. Večji poudarek je treba nameniti tudi uporabi geometrijskega orodja. V 7. razredu
rešujemo indirektne naloge s premislekom ali s poskušanjem, in ne s formalnim reševanjem enačb. Formalno reševanje enačb obravnavamo šele v
9. razredu. Postopno uvajamo zapise z matematičnimi simboli. Nekoliko več simbolnega zapisa se uvede pri transformacijah. V 7. razredu se
vpeljejo tudi obrazci za računanje obsega in ploščine likov. Z vpeljavo obrazcev ne hitimo. Učenci naj najprej ploščino določajo s konstantnimi
nestandardnimi enotami, nato vpeljemo tudi obrazce. Obvezna je uporaba raznovrstnih modelov, ki naj bodo dostopni vsakemu učencu. Izbiramo
med papirnatimi modeli, žičnimi modeli, modeli za potapljanje, oblačenje. Nekatere tipe modelov teles si lahko učenci izdelajo sami. V sklopu
Transformacije učenci oblikujejo vzorce z vrteži in z zrcaljenjem.

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA
Učenci:
• v množici naravnih števil prepoznajo sestavljeno število oziroma praštevilo,
• dano število razstavijo na prafaktorje,
• na pamet določijo skupni večkratnik oziroma delitelj števil,
• na pamet določijo največji skupni delitelj oziroma najmanjši skupni večkratnik števil,
• prepoznajo tuji si števili,
• rešijo besedilne naloge v povezavi z večkratniki in delitelji,
• uporabijo pravila za deljivost s 4, z 8 in z 10, nN,
• opredelijo pojem ulomka in ga upodobijo na številski premici ali kot del lika,
• ugotovijo, kateri ulomek je predstavljen z danim grafičnim prikazom,
• razširijo ulomek z danim številom oziroma razširijo ulomek na zahtevani imenovalec oziroma števec,
• krajšajo ulomek z danim številom oziroma ga okrajšajo,
• zapišejo ulomek kot n,
• danim ulomkom poiščejo najmanjši skupni imenovalec,
• ulomek primerjajo s številom 1,
• ugotovijo, med katerima naravnima številoma leži dani ulomek,
• razčlenijo ulomek na celi del in ulomek, ki je manjši od 1,
• primerjajo ulomke z enakimi in različnimi imenovalci ter jih uredijo po velikosti,
• oblikujejo ali nadaljujejo dano zaporedje ulomkov,
• seštevajo, odštevajo, množijo in delijo ulomke,
• količnik naravnih števil zapišejo z ulomkom,
• z ulomkom izrazijo ostanek pri deljenju dveh naravnih števil,
• danemu ulomku določijo obratni ulomek,
• rešijo besedilne naloge,
• sklepajo iz enote na množino in obratno,
• zapisujejo ulomek z decimalno številko in decimalno število zaokrožijo na zahtevano število decimalnih mest,
• nedestiške ulomke zapišejo s periodičnim decimalnim zapisom,
• množijo in delijo ulomke s potenco 10,
• uporabljajo računske zakone pri računanju z ulomki,
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uporabljajo računske zakone pri spretnem računanju,
z žepnim računalom pretvorijo ulomek v decimalno številko,
z žepnim računalom izračunajo vrednost izraza z ulomki;
izračunajo vrednost številskega izraza, v katerem nastopajo tudi ulomki,
izračunajo vrednost izraza, ki vsebuje črkovno oznako za izbrano vrednost oznake,
izračunajo vrednost algebrskega izraza z več spremenljivkami za dane vrednosti spremenljivk,
računajo z algebrskimi izrazi (primer: a + a = 2 ∙ a),
opazujejo vzorec in ugotovijo pravilo,
zapišejo od a kot p % od a,
grafično prikažejo p % od celote in odčitajo delež v % s prikaza,
izračunajo p % od osnove,
izračunajo osnovo, če je dan % in delež,
povečajo dano količino oziroma jo zmanjšajo za p %,
rešujejo besedilne naloge z odstotki in pred računanjem ocenijo rezultat (tudi z uporabo žepnega računala, vendar brez neposredne uporabe
tipke %),
upodobijo urejen par ali odčitajo koordinate dane točke v koordinatni mreži,
prikažejo medsebojno odvisnost dveh spremenljivk s preglednico (tabelo) in odvisnost interpretirajo,
grafično prikažejo medsebojno odvisnost dveh spremenljivk in interpretirajo grafični prikaz,
ob besedilni nalogi sestavijo preglednico in narišejo graf,
prepoznajo odvisnost dveh diskretnih spremenljivk, kjer naraščanje ene spremenljivke pomeni naraščanje/padanje druge,
ob besedilni nalogi oblikujejo enačbo in jo rešijo,
rešijo enačbe oblike: a ± x = b, x ± a = b, a � x = b, x � a = b, x : a = b, a : x = b, (a 0, x 0, a, bQ+),
rešijo enačbe (s tabelo, z diagramom in s premislekom),
rešijo neenačbo q x r, (x je naravno število, q in r sta racionalni števili).

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Učenci največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik dveh števil ugotavljajo le na pamet in s preprostimi algoritmi, ne pa z razcepom na
prafaktorje. Pravila za deljivost s števili 4, 8, 25 ipd. lahko spoznavajo s preiskovanjem v okviru matematičnih aktivnosti ali kot problemske
situacije. Negativna števila vpeljemo ob nazornih zgledih že v 5. razredu, nadgradimo v 6. razredu v sklopu Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami (temperatura, dolg, nadmorska višina ipd.). Učenci naj do konca tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja usvojijo
računske operacije in vrstni red izvajanja računskih operacij v množici racionalnih števil. Pri obravnavi lahko uporabljamo različne pristope.
Vsekakor pa je pomembno, da se izvajanje računskih operacij do smiselne meje tudi avtomatizira.
V 7. razredu opazujejo medsebojno odvisnost na življenjskih primerih. Odnos opišejo z besedami, z zapisom v preglednici ali z grafičnim prikazom.
Ponudimo primere zveznih (npr. naraščanje vode) in diskretnih spremenljivk (npr. plačilo za jajca). Priporočamo zapis podatkov v preglednico.
Podatke prikažejo z grafom.

Tema: DRUGE VSEBINE
Učenci:
• razberejo podatke iz prikazov in jih interpretirajo,
• pri reševanju problemov izberejo in izdelajo primeren prikaz za predstavitev podatkov,
• uporabljajo primerne prikaze in tabele za prikaz življenjskih situacij (populacija, sprememba tečaja valute, bruto družbeni proizvod, rast
prebivalstva itd.),
• izdelajo prikaz z računalniško preglednico,
• kritično razmišljajo o orodjih za prikazovanje podatkov,
• razvijajo kritični odnos do interpretacije rezultatov,
• izdelajo empirično preiskavo,
• določijo aritmetično sredino,
• razumejo in uporabijo aritmetično sredino pri reševanju (matematičnih) problemov,
• rešijo odprte in zaprte probleme, razčlenijo problemsko situacijo in postavljajo raziskovalna vprašanja,
• berejo z razumevanjem (samostojno oblikujejo vprašanja, razpravljajo o potrebnih in zadostnih podatkih v nalogi, izpišejo bistvene trditve
itd.),
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju matematičnih problemov in problemov iz življenjskih situacij,
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih problemov,
• rešijo indirektne besedilne naloge,
• raziskujejo kombinatorične situacije,
• spoznajo in uporabijo kombinatorično drevo,
• rešijo kombinatorični problem na grafični ravni: rešijo in prikažejo rešitev kombinatoričnega problema s sliko, skico, s preglednico,
kombinatoričnim drevesom,
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rešijo kombinatorični problem na simbolni ravni (nastavitev računa),
posplošijo rešitev kombinatoričnega problema (lahko tudi s primeri),
rešijo kombinatorične probleme, povezane z življenjskimi situacijami (sestava menija v restavraciji, sestava pohištva iz različnih kosov),
rišejo slike, skice, mreže teles in izdelajo mreže teles,
raziskujejo in samostojno oblikujejo vzorce,
opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo,
prepoznajo življenjske situacije, kjer količine, zapisane z negativnim decimalnim zapisom, zapišejo z negativnim ulomkom.

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Pri obdelavi podatkov izbiramo tudi kompleksne dejavnosti, ki vključujejo branje, zbiranje, urejanje, prikazovanje in uporabo podatkov. Pri
prikazovanju podatkov spodbujamo utemeljevanje izbire prikaza za prikazovanje podatkov. Dejavnosti izbiramo iz vsakdanjih situacij (preglednice,
prikazi v časopisih, podatki na svetovnem spletu ipd.). Uporaba računalniških preglednic naj postane potreba in običajno orodje urejanja in
prikazovanja podatkov, s katerimi lahko simuliramo različne situacije (npr. kaj se zgodi, če posamezni podatki pomembno odstopajo ali jih
spreminjamo). Obravnavamo tako zvezne spremenljivke (npr. enakomerno polnjenje posode z vodo: spreminjanje količine vode v posodi glede na
čas) kot tudi diskretne spremenljivke (štetje prometa: število avtomobilov glede na različne znamke avtomobilov) ter odnose med njimi prikažemo
z ustreznimi grafi.
Aritmetično sredino prvič obravnavamo v 7. razredu s poudarkom na razumevanju in ne zgolj kot postopek za njen izračun. Z različnimi
dejavnostmi oziroma primeri učenci spoznavajo pomen povprečne vrednosti, ki vodi do razumevanja pojma povprečna vrednost.
Primeri vprašanj: Kaj lahko sklepamo o višinah učencev v razredu, če je njihova povprečna višina 1,65 m? Je smiselno izračunati povprečno
vrednost telefonskih številk?
Uvod v algebrske vsebine so lahko tudi vzorci. S samostojnim oblikovanjem različnih vzorcev učenci razvijajo ustvarjalnost; z opazovanjem,
ugotavljanjem pravilnosti, zakonitosti pa se učijo posploševanja in zapisovanja algebrskih izrazov.
Primer: Spodnji trije liki so razdeljeni v majhne med seboj skladne trikotnike. Zaporedje likov nadaljujem.
1. lik 2. lik 3. lik
Koliko majhnih trikotnikov bo potrebnih za 7. lik? Koliko majhnih trikotnikov bo potrebnih za n-ti lik?
Primer: Števila v zaporedju 7, 11, 15, 19, 23 … se povečujejo za štiri. Števila v zaporedju 1, 10, 19, 28, 37 … se povečujejo za devet. Število 19
nastopa v obeh zaporedjih. Katero je prvo naslednje število, ki bo nastopalo v obeh zaporedjih? Zapiši n-ti člen prvega zaporedja. Sklop o
matematičnih problemih razumemo kot sklop, ki povezuje različne vsebine in znanja. Prav cilji tega sklopa omogočajo razvoj različnih kompetenc,
saj jih uresničujemo v vseh vsebinskih sklopih, zato večine ciljev tega sklopa ne uresničujemo v posebej izbranih urah, ampak sočasno z
razvijanjem drugih znanj (npr. delo z vzorci pri številih in geometriji).
Če strnemo, cilje sklopa o matematičnih problemih uresničujemo v vseh obdobjih šolanja: uporaba enot, risanje skic, izdelovanje modelov pri
geometriji, analiza besedilnih nalog, povezovanje znanj ravninske in prostorske geometrije, posploševanje idr. so znanja, ki jih gradimo v celotni
devetletni osnovni šoli.
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OKVIRNA ČASOVNA RAZPOREDITEV SNOVI
Številka
poglavja

0.

Vsebina

Ponovitev

Uvodna ura
Preverjanje in ocenjevanje
Zaključna ura
Nerazporejene ure
UVODNO POGLAVJE

0
0
0
3

Število predlaganih ur
Preverjanje
Obravnava Utrjevanje
»Vem in znam«
»Do medalj«
1
0
0
0
8
1
0
2
0
0

SKUPAJ
1
8
1
5 + 3,5 TD

Medpredmetne
povezave

1

I

DELJIVOST NARAVNIH ŠTEVIL

3

5

2

2

12

2

III

3

6

2

2

13

3

V

2

7

2

2

13

MAT

4

II

ULOMKI
SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE
ULOMKOV
ORIENTACIJA. PROSTORSKE
PREDSTAVE

MAT, NAR
MAT, LVZ, NAR,
GEO
MAT, NAR, LVZ

1

4

1

0

6

MAT, NAR

5

IV

PRESLIKAVE V RAVNINI

2

4

2

1

9

6

VI

1

4

1

0

6

7

VII

1

13

1

2

17

MA Ti

8

IX

DVOJICE KOTOV
MNOŽENJE IN DELJENJE
ULOMKOV, IZRAZI
TRIKOTNIKI

MAT, LVZ, GEO,
NAR
MAT

1

11

2

1

16

9

VIII

ODSTOTKI. ODSTOTNI RAČUN

0

5

1

2

8

MAT
MAT GEO, NAR,
ZGO

10

X

0

1

0

0

1

MAT, GEO, NAR

11
12

XI
XII

KOLIČINE. PRIPRAVA NA
FUNKCIJO
ŠTIRIKOTNIKI
OBSEGI IN PLOŠČINE
Skupaj
TEHNIČNI DAN – OBDELAVA
PODATKOV

0
3
20

8
7
79

1
2
17

2
0,5+0,5
23

11
13
140

MAT
MAT

5

MAT, GEO, NAR

5

OPOMBA: V 8 urah, ki so namenjene razdelkom Do medalj (sprotno preverjanje znanja) je skrita rezerva ur. Koliko predvidenega časa uporabimo
pri pouku je odvisno od možnosti in potrebe.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI V
7. RAZREDU
NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA MATEMATIKE
PREVERJANJE ZNANJA
Ustno preverjanje znanja poteka vsako šolsko uro kot ponovitev ali ugotavljanje razumevanja tekoče učne snovi. Ustno lahko preverjamo:
razumevanje, znanje definicij, interpretacijo in analizo problema in reševanje kratkih nalog. Učencem pomagamo s krajšimi usmerjevalnimi vprašanji.
Za pisno preverjanje znanja lahko uporabimo krajše pisne naloge. Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja učitelj pisno preveri ali je učna snov
utrjena in ali so jo učenci razumeli in osvojili.

OCENJEVANJE ZNANJA
Ustno ocenjevanje znanja
V šolskem letu je vsak učenec pri matematiki najmanj trikrat ustno ocenjen.
Ustno ocenjujemo: razumevanje, znanje definicij, interpretacijo in analizo problema in reševanje kratkih nalog. Če je potrebno, učencem
pomagamo s krajšimi usmerjevalnimi vprašanji.
Ustno spraševanje je v naprej napovedano (za celoten oddelek, za posameznega učenca pa samo pri učencih s posebnimi potrebami).
Ocena
Kriteriji ustnega ocenjevanja:
Zadostno (2)
• prepozna, razbere, opiše,
• razloži, opredeli, prikaže, oceni,
• pozna osnovne pojme, zna našteti podatke in zakonitosti,
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Pisno ocenjevanje znanja
Pisno ocenjevanje znanja določene učne snovi se med šolskim letom opravlja po tem, ko je bila učna snov posredovana, utrjena in je bilo
preverjeno, da so jo učenci razumeli in osvojili.
Z upoštevanjem kriterijev ocenjevanja in razmerij standardov znanja je točkovnik za večino testov ocenjevanje naslednji:
manj kot 45% = nezadostno (1)
za doseženih 45 % = zadostno (2)
za doseženih 60 % = dobro (3)
za doseženih 80 % = prav dobro (4)
za doseženih 90 % = odlično (5)
Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik (samo za skice, za risanje grafov in za načrtovalne naloge), radirka in
načrtovalno orodje. Uporaba žepnega računala je dovoljena samo pri nalogah, ki jih določi učitelj.
Terminski plan za pisne preizkuse znanja:
1.
Oktober 21. 10. 2020
2.
Januar 14. 1. 2021
3.
April 1. 4. 2021
4.
Junij 2. 6. 2021
Ocenjevanje znanja z drugimi oblikami (seminarske naloge, predstavitev projektnih nalog, statistične in numerične raziskave, praktični izdelki…)
Delo učencev bo individualno ali skupinsko, če bo skupinsko bodo vsi člani iste skupine najpogosteje dobili isto oceno. Za ocenjevanje bomo
uporabili kriterije opredeljene za vsako obliko posebej (učenci in učenke bodo o njih pravočasno obveščeni) in bodo temeljile na naslednjih
splošnih kriterijih:
• kako popolno in dobro bodo učenci uresničili zahteve v zvezi z dano temo,
• stopnja originalnosti teme (če bo šlo za odprt problem),
• izčrpanost pregleda teorije,
• število uporabljenih virov in njihova zahtevnost,
• stopnja kritičnosti do virov,
• stopnja originalnosti izvedbe raziskovanja,
• zahtevnost uporabljene metodologije,
• korektnost izvedbe empiričnega dela,
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• pozna pomen podatkov,
• zna rešiti le preproste naloge,
• pogosto potrebuje učiteljevo pomoč,
• je pri izražanju nespreten, nejasen, ne uporablja strokovnih izrazov.
Dobro (3)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, opredeli, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• pozna osnovne pojme, zna našteti podatke in zakonitosti,
• pozna pomen podatkov,
• uporablja strokovne izraze nezanesljivo,
• zna rešiti le preproste naloge z uporabo zakonitosti in pravil,
• pogosto potrebuje učiteljevo pomoč,
• se izraža negotovo in nenatančno, pomanjkljivo, vendar z učiteljevo pomočjo delno popravi napake ali pa tudi ne.
Prav dobro (4)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• razume osnovne zakonitosti in pravila in jih zna z minimalno pomočjo razložiti,
• uporablja pravila in zakonitosti pri reševanju zahtevnih nalog,
• mu uporaba strokovnih izrazov na povzroča težav.
Odlično (5)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• rešuje zahtevnejše naloge urejeno, natančno in brez dodatne pomoči,
• se izraža jasno in tekoče,
• zna izpeljati nove povezave in jih obrazložiti z ustreznimi primeri.
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• na kakšen način skupina ali posameznik dobljene rezultate prikazuje, interpretira in predstavi sošolcem; jedrnatost in polnost jezika poročila,
• uporabljena lepa slovenščina in strokovno izrazoslovje,
• drugo: estetika, ilustracije, slike, oblikovanje, sporočilnost…

Domače naloge
• Domače naloge so integralni del šolskega reda in so zelo pomembne. Učence naj bi usposobile za samoizobraževanje, razvile naj bi delovne
navade, vztrajnost, natančnost in kritičnost.
• Vsi učenci so dolžni narediti domačo nalogo do naslednje ure.
• Učenci, ki so med uro matematike odsotni, zaradi izvajanja učne pomoči ali drugega razloga, so se dolžni pozanimati o domači nalogi in jo do
naslednje urediti narediti.
• Če je učenec trikrat brez naloge, o tem obvestimo starše, če pa je brez naloge četrtič zgubi pravico napovedanega ustnega spraševanja.
Pri vseh urah matematike morajo učenci vedno imeti s seboj geometrijsko orodje: geotrikotnik, šestilo, navaden svinčnik in radirko.

Popravni izpit
Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela Preverja in ocenjuje se znanje celega šolskega leta.
Pisni del traja eno šolsko uro. Učenec ima dovoljene iste pripomočke kot pri navadnem pisnem ocenjevanju v tem šolskem letu. Pisni preizkus je
sestavljen pod istimi pogoji kot pisni testi med letom.
Na ustnem delu učenec izbere listek z vnaprej pripravljenimi vprašanji in odgovarja na vprašanja z listka do 20 minut.
Ocena izpita iz matematike je sestavljena iz ocene pisnega in ocene ustnega dela.
Ocena popravnega izpita je končna ocena predmeta.

Dopolnilni pouk
• Učitelj, ki poučuje, predlaga učence za dopolnilni pouk.
• Učitelj, ki izvaja dopolnilni pouk, redno beleži prisotnost učencev.
• Če je predlagan učenec trikrat odsoten, o tem obvestimo razrednika.

Zaključevanje ocen
Ocene pridobljene med šolskim letom so enakovredne, končno oceno pri posameznem učencu pa zaključujemo glede na:
• uspešnost in prizadevnost med celim šolskim letom,
• ocene po ocenjevalnih obdobjih (ocena ocenjevalnega obdobja se določi iz povprečja vseh ocen, pridobljenih za to ocenjevalno obdobje),
• povprečno oceno (povprečje vseh ocen, pridobljenih med šolskim letom).
Če je učenec med oceno, na končno oceno vplivajo tudi:
• redno pisanje domačih nalog,
• udeležba in uspešnost na tekmovanjih iz matematike,
• sodelovanje pri pouku.

Predstavitev poteka pouka
Pri rednem pouku bomo uporabljali učbenike in DZ. Poleg tega pa bomo po potrebi uporabljali spletne učilnice in komunikacijo v e asistentu in
Microsoft Teams oziroma drugimi spletnimi orodji.

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI MATEMATIKI V
8. RAZREDU
Temeljni standardi znanja
Učenec:
• pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi ravninske geometrije,
• uporablja geometrijsko orodje pri načrtovanju geometrijskih konstrukcij,
• uporablja transformacije pri reševanju nalog ravninske in prostorske geometrije,
• uporablja različne strategije merjenja, pretvarja merske enote v geometrijskih nalogah in nalogah iz vsakdanjega življenja,
• uporablja formule ravninske geometrije pri reševanju problemov,
• ima razvite številske predstave in pozna odnose med številskimi množicami,
• pozna in uporablja lastnosti številskih množic in računskih zakonov,
• reši naloge z odstotnim računom,
• oceni rešitev, jo zaokroži in kritično ovrednoti,
• prepozna odnose med količinami in jih uporablja v problemskih situacijah,
• opiše in zapiše odnos med spremenljivkami,
• opiše problemsko situacijo z izrazom,
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pozna in uporablja načine zbiranja, strukturiranja in predstavljanja podatkov,
se kritično opredeli do interpretiranih podatkov,
uporablja računalniške preglednice,
razvije učinkovite bralne strategije za nadaljnje učenje in izobraževanje (sporazumevanje v maternem jeziku),
v skladu z vsebinami osnovnošolske matematike razvije matematično in nematematično terminologijo (sporazumevanje v maternem jeziku),
matematični jezik uporablja pri sporazumevanju,
pri reševanju besedilnih nalog uporablja bralne strategije in besedilno nalogo opiše z matematičnim jezikom,
pri reševanju (besedilnih) problemov kritično razmišlja o potrebnih in zadostnih podatkih,
življenjske situacije prikaže z modeli,
uporablja matematiko pri reševanju problemov iz vsakdanjega življenja,
uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri reševanju problemov,
kritično vrednoti informacije na spletu in drugje,
kritično reflektira lastno znanje (učenje učenja).

Minimalni standardi znanja
Učenec:
• uporablja cela in racionalna števila v življenjskih situacijah,
• poišče nasprotno in obratno vrednost števila,
• primerja in ureja cela števila,
• izračuna vrednost številskega izraza s celimi in racionalnimi števili (z največ tremi računskimi operacijami),
• upošteva prednost računskih operacij v izrazu,
• uporablja žepno računalo za izračun vrednosti številskega izraza,
• potencira cela in racionalna števila,
• pozna kvadratni koren popolnega kvadrata (do števila 20),
• sešteva, odšteva in množi enočlenike,
• izračuna vrednost izraza s spremenljivko, če je znana vrednost spremenljivke,
• množi enočlenik z dvočlenikom,
• v koordinatni mreži upodobi točko, narisani točki odčita koordinati,
• prepozna odvisnost količin,
• pozna in uporablja lastnosti premega sorazmerja,
• bere podatke iz različnih prikazov in jih uredi v preglednici,
• pozna lastnosti večkotnika in ga opiše,
• izračuna obseg in ploščino kroga,
• uporablja Pitagorov izrek,
• izdela model kocke in kvadra,
• izračuna površino in prostornino kocke in kvadra,
• uporablja skico pri reševanju geometrijskih nalog,
• reši matematični problem in problem z življenjsko situacijo.

8. razred - cilji
Tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE
Učenci:
• opišejo večkotnik in ga označijo (oglišča, stranice, kote, diagonale),
• poznajo vsoto notranjih in zunanjih kotov večkotnika,
• usvojijo pojem pravilni večkotnik,
• poznajo in uporabljajo strategije načrtovanja večkotnikov,
• uporabljajo strategije za računanje obsega in ploščine večkotnika (npr. uporaba obrazca, merjenje, preoblikovanje na znane like),
• razumejo pomen števila π,
• izračunajo obseg in ploščino kroga z uporabo obrazcev,
• izračunajo dolžino krožnega loka in ploščino krožnega izseka z uporabo obrazcev,
• razumejo in uporabljajo dolžino krožnega loka kot del dolžine krožnice ter ploščino krožnega izseka kot del ploščine kroga,
• rešijo besedilne naloge v povezavi s krogom (z računalom in brez njega),
• poznajo lastnosti pravokotnega trikotnika in imena stranic,
• poznajo Pitagorov izrek in ga uporabljajo pri računanju neznane dolžine stranice v pravokotnem trikotniku,
• rešijo besedilne naloge z uporabo Pitagorovega izreka v ravnini (z računalom in brez njega),
• poznajo osnovne pojme pri kocki in kvadru,
71

I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

• izračunajo površino in prostornino kocke in kvadra (z računalom in brez njega),
• uporabljajo Pitagorov izrek pri reševanju nalog o kocki in kvadru,
• uporabljajo obrazec za površino in prostornino kocke in kvadra za izračun neznanih količin.
DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju ne predvidevamo pretvarjanja kot samostojne dejavnosti, temveč uporabimo pretvarjanje v povezavi z
drugimi vsebinami v različnih matematičnih in geometrijskih nalogah ter pri reševanju problemskih situacij iz vsakdanjega življenja celotno
vzgojno-izobraževalno obdobje.
Priporočljivo je, da se v razredu izvajajo različne aktivnosti v povezavi s pridobivanjem ravninskih in prostorskih predstav. Pri obravnavi
geometrijskih oblik še vedno izhajamo iz različnih modelov (npr.: kreda, radirka, svinčnik, žica, zvezek, miza, tabla, modeli iz papirja, žice idr.).
Geometrijsko telo učenci opišejo z naslednjimi pojmi: oglišče, osnovni rob, stranski rob, osnovna ploskev, stranska ploskev, višina telesa, diagonala
mejne ploskve, telesna diagonala, plašč, presek. Za boljše razumevanje in predstavljivost učence navajamo na risanje skic. Razvijanje veščine
risanja skic določajo cilji, tako pri računskih nalogah kot tudi pri konstrukcijskih nalogah. Večji poudarek je treba nameniti tudi uporabi
geometrijskega orodja.
Z vpeljavo obrazcev ne hitimo. Učenci naj najprej ploščino določajo s konstantnimi nestandardnimi enotami, nato vpeljemo tudi obrazce. Obvezna
je uporaba raznovrstnih modelov, ki naj bodo dostopni vsakemu učencu. Izbiramo med papirnatimi modeli, žičnimi modeli, modeli za potapljanje,
oblačenje. Nekatere tipe modelov teles si lahko učenci izdelajo sami. V 8. razredu ne predvidevamo novih ciljev v sklopu Transformacije. Znanja
tega vsebinskega sklopa nadgrajujemo z uporabo pri obravnavi vzorcev, geometrijskih likov in teles.
Primer: V kvadratni mreži sestavljajo vzorce, simetrične glede na izbrani osi.
Primer: Vrtenje kocke okoli izbrane osi.

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA
Učenci:
• utemeljijo razloge za razširitev množice naravnih števil,
• celo (racionalno) število preberejo in upodobijo na številski premici (realni osi),
• racionalnemu številu poiščejo nasprotno vrednost,
• ugotovijo, kateri množici števil pripada dano število,
• racionalnemu številu določijo absolutno vrednost,
• poznajo in uporabljajo znak za absolutno vrednost,
• uredijo števila po velikosti,
• spoznajo iracionalna števila (le informativno),
• oblikujejo ali nadaljujejo dano zaporedje v množici celih števil,
• uporabljajo žepno računalo pri računanju z negativnimi števili,
• ločijo med množicami N, Z, Q, R in razumejo odnos med njimi (N Z Q R),
• na številski osi ponazorijo vsoto celih oziroma racionalnih števil,
• seštevajo cela števila in poznajo vsoto nasprotnih števil,
• prevedejo odštevanje racionalnih števil v seštevanje in poenostavijo izraz z odpravljanjem oklepajev,
• izračunajo vrednost izraza s celimi števili (seštevanje in odštevanje),
• seštevajo in odštevajo racionalna števila,
• pomnožijo celo oziroma racionalno število z (–1),
• pomnožijo celi oziroma racionalni števili,
• izračunajo zmnožek celih (racionalnih) števil,
• uporabljajo in razumejo dogovor o opuščanju znaka za množenje,
• poiščejo danemu celemu oziroma racionalnemu številu obratno vrednost,
• delijo celi oziroma racionalni števili,
• z žepnim računalom zanesljivo izvajajo računske operacije z racionalnimi števili,
• razumejo zapise zelo velikih in zelo majhnih števil,
• uporabljajo računalo za računanje s števili, ki so zapisana kot potence,
• zapišejo zmnožek enakih faktorjev kot potenco in obratno,
• poznajo pojme: osnova, eksponent, potenca in vrednost potence,
• izračunajo vrednost potence (osnova je lahko celo število, ulomek, decimalno število ali kvadratni koren števila),
• razložijo razliko med zapisoma (–a) n in –an, nN,
• kvadrirajo racionalno število,
• izračunajo kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil,
• rešijo enačbo oblike x2 = a,
• izračunajo z računalom kvadratni koren pozitivnega racionalnega števila,
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utemeljijo rezultat korenjenja s kvadriranjem,
uporabljajo kvadriranje in korenjenje kot obratni računski operaciji,
ocenijo korene nepopolnih kvadratov z različnimi strategijami,
delno korenijo,
racionalizirajo imenovalec ulomka,
računajo kvadratni koren z žepnim računalom ter izračunajo vrednost izraza, kjer nastopajo kvadratni koreni,
poznajo zapis a–n =, nN,
množijo in delijo potence z enakimi osnovami,
potencirajo zmnožek in ulomek,
uporabljajo pravila za potenciranje v izrazih s potencami,
izračunajo izraze s potencami (npr. 2a, 4a,),
izračunajo vrednost številskih izrazov,
razumejo pomen spremenljivk v izrazih,
prepoznajo izraze s spremenljivkami,
izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti spremenljivk,
v izrazu prepoznajo in razlikujejo člene in faktorje,
računajo z algebrskimi izrazi: seštevajo, odštevajo, množijo enočlenik z veččlenikom,
izpostavijo skupni faktor,
opazujejo vzorce, ugotovijo pravilo in ga zapišejo z algebrskim izrazom,
prepoznajo in opredelijo premo in obratno sorazmerje,
s sklepanjem rešijo besedilne naloge o premem in obratnem sorazmerju,
narišejo graf premega in obratnega sorazmerja (tabela),
poznajo povezavo med odstotnim (procentnim) računom in premim sorazmerjem ter rešijo naloge z odstotki (določanje celote, odstotka in
deleža),
upodobijo točko z dano koordinato na realni osi,
uporabljajo izraze: koordinatni sistem, koordinatni osi (abscisa, ordinata),
upodobijo točko z danima koordinatama v ravnini,
preberejo koordinati dane točke v koordinatnem sistemu in ju zapišejo kot urejen par števil,
poznajo in uporabljajo pojma neodvisna in odvisna spremenljivka,
berejo grafe,
upodobijo množice točk, ki ustrezajo pogojem a x, x a, a x b na številski osi,
k besedilu sestavijo algebrski izraz, ga tabelirajo in narišejo ustrezen graf,
rešijo enačbe oblike: a ± x = b, x ± a = b, a � x = b, x � a = b, x : a = b, a : x = b, (a 0, x 0, a, bQ) in naredijo preizkus,
prepoznajo identično ter ekvivalentno enačbo,
rešijo neenačbe: a x, x a, a x b v množici celih števil.

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Negativna števila vpeljemo ob nazornih zgledih že v 5. razredu, nadgradimo v 6. razredu v sklopu Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami (temperatura, dolg, nadmorska višina ipd.). Tudi v 8. razredu negativna števila vpeljemo prek življenjskih situacij, v
nadaljevanju razširimo množico števil z negativnimi števili in vpeljemo računske operacije z njimi. Šele po usvojitvi osnovnih računskih operacij
začnemo v posebej predvidenih urah z uporabo žepnega računala pri računanju v množici celih števil. Učenci naj do konca tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja usvojijo računske operacije in vrstni red izvajanja računskih operacij v množici racionalnih števil. Pri obravnavi lahko
uporabljamo različne pristope. Vsekakor pa je pomembno, da se izvajanje računskih operacij do smiselne meje tudi avtomatizira.
Potence in vsa pravila za računanje z njimi uvedemo postopno in nazorno. Pri izpeljavi pravil najpogosteje izhajamo iz definicije potence, torej iz
množenja enakih faktorjev. Opredelimo pojme: osnova, eksponent, vrednost potence. Potenciranje potenc obravnavamo s premislekom
(problemsko). Kvadratne korene števil, ki niso (očitni) kvadrati racionalnih števil, računamo z žepnimi računali (torej ne uporabljamo tablic ali
pisnih algoritmov).
V 8. razredu ob konkretnih primerih vpeljemo pojma preme in obratne sorazmernosti. Priporočamo zapis podatkov v preglednico. Podatke
prikažejo z grafom.
Didaktični pristopi v algebrske vsebine so lahko tudi vzorci, pri katerih se učenci učijo posploševanja in zapisovanja algebrskih izrazov. Učenci
opazujejo vzorce, ugotovijo pravilo in ga zapišejo z algebrskim izrazom.
Primer: Koliko vžigalic bi potrebovali za 10. lik (za 7. razred) in koliko vžigalic za n-ti lik (8. razred)?
1. lik 2. lik 3. lik
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Tema: DRUGE VSEBINE
Učenci:
• prikažejo odvisnost diskretnih spremenljivk z grafi,
• prikažejo odvisnost zveznih spremenljivk z grafi,
• izdelajo empirično preiskavo,
• razumejo in uporabijo aritmetično sredino pri reševanju matematičnih problemov,
• razumejo in uporabijo aritmetično sredino v realističnih kontekstih,
• kritično ovrednotijo rešitev problema (pomen aritmetične sredine),
• uporabljajo geometrijsko znanje za reševanje življenjskih problemov (konstrukcija strehe, površina zemljišča itd.),
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju matematičnih problemov in problemov iz življenjskih situacij,
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih problemov,
• rešijo indirektne besedilne naloge,
• modelirajo fizične objekte z geometrijskimi modeli (npr. fizični model strehe modeliramo z geometrijskim modelom piramide),
• samostojno oblikujejo vzorce,
• opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo,
• prepoznajo pravilo v vzorcu, poiščejo posplošitev in zapišejo algebrski izraz.
DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Pri obdelavi podatkov izbiramo tudi kompleksne dejavnosti, ki vključujejo branje, zbiranje, urejanje, prikazovanje in uporabo podatkov. Pri
prikazovanju podatkov spodbujamo utemeljevanje izbire prikaza za prikazovanje podatkov. Dejavnosti izbiramo iz vsakdanjih situacij (preglednice,
prikazi v časopisih, podatki na svetovnem spletu ipd.). Uporaba računalniških preglednic naj postane potreba in običajno orodje urejanja in
prikazovanja podatkov, s katerimi lahko simuliramo različne situacije (npr. kaj se zgodi, če posamezni podatki pomembno odstopajo ali jih
spreminjamo). Obravnavamo tako zvezne spremenljivke (npr. enakomerno polnjenje posode z vodo: spreminjanje količine vode v posodi glede na
čas) kot tudi diskretne spremenljivke (štetje prometa: število avtomobilov glede na različne znamke avtomobilov) ter odnose med njimi prikažemo
z ustreznimi grafi.
Uvod v algebrske vsebine so lahko tudi vzorci. S samostojnim oblikovanjem različnih vzorcev učenci razvijajo ustvarjalnost; z opazovanjem,
ugotavljanjem pravilnosti, zakonitosti pa se učijo posploševanja in zapisovanja algebrskih izrazov.
Primer: Spodnji trije liki so razdeljeni v majhne med seboj skladne trikotnike. Zaporedje likov nadaljujem.
1. lik 2. lik 3. lik
Koliko majhnih trikotnikov bo potrebnih za 7. lik? Koliko majhnih trikotnikov bo potrebnih za n-ti lik?
Primer: Števila v zaporedju 7, 11, 15, 19, 23 … se povečujejo za štiri. Števila v zaporedju 1, 10, 19, 28, 37 … se povečujejo za devet. Število 19
nastopa v obeh zaporedjih. Katero je prvo naslednje število, ki bo nastopalo v obeh zaporedjih? Zapiši n-ti člen prvega zaporedja.
Sklop o matematičnih problemih razumemo kot sklop, ki povezuje različne vsebine in znanja. Prav cilji tega sklopa omogočajo razvoj različnih
kompetenc, saj jih uresničujemo v vseh vsebinskih sklopih, zato večine ciljev tega sklopa ne uresničujemo v posebej izbranih urah, ampak sočasno
z razvijanjem drugih znanj (npr. delo z vzorci pri številih in geometriji).
Če strnemo, cilje sklopa o matematičnih problemih uresničujemo v vseh obdobjih šolanja: uporaba enot, risanje skic, izdelovanje modelov pri
geometriji, analiza besedilnih nalog, povezovanje znanj ravninske in prostorske geometrije, posploševanje idr. so znanja, ki jih gradimo v celotni
devetletni osnovni šoli.
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Številka
poglavja

Vsebina

Ponovitev

Število predlaganih ur
Preverjanje
Obravnava Utrjevanje
»Vem in znam«
»Do medalj«
1
-

SKUPAJ

Medpredmetne
povezave

Uvodna ura

-

1

Preverjanje in ocenjevanje

-

12

-

-

12

Zaključna ura
Nerazporejene ure

-

1
-

-

-

1
0

U

UVODNO POGLAVJE

0

4

0

0

4

1

I

CELA IN RACIONALNA ŠTEVILA

3

6

1

1

11

2

II

RAČUNANJE Z RACIONALNIMI
ŠTEVILI (+, -)

1

7

1

0

9

MAT, FIZ, KEM

3

VII

VEČKOTNIKI

2

8

1

1

12

MAT, LVZ, FIZ,
KEM, SLO

4

II

RAČUNANJE Z RACIONALNIMI
ŠTEVILI (*, :)

2

5

1

1

9

MAT, FIZ, KEM

5

III

POTENCE

0,5

3,5

1

0

5

6

IV

1

6

1

1

9

7

VI

KVADRATNI KORENI
ENAČBE IN REŠEVANJE
PROBLEMOV

2

4

2

1

9

MAT, FIZ, KEM,
BIO, SLO
MAT, FIZ, SLO
MAT, FIZ, KEM,
BIO, SLO

8

IX

REALNA ŠTEVILA. NEENAČBE.
KOORDINATNA SISTEMA

2

2

1

1

6

MAT, FIZ, KEM,
BIO, GEO, SLO

9

X

ODVISNOSTI. SORAZMERJA

2

7

1

1

11

10

V

ALGEBRSKI IZRAZI

1

8

1

1

11

11

XI

KROG

1

7

2

0

10

12
13

VIII
XII

PITAGOROV IZREK
TELESA
Skupaj
TD – Obdelava podatkov

1
1
19,5

9
5
95,5
5

2
2
16

0
0
9

12
8
140
5

MAT, FIZ, KEM,
BIO, SLO
MAT, FIZ, KEM,
SLO
MAT, FIZ, LVZ,
SLO
MAT, FIZ, SLO
MAT, FIZ, LVZ

nov., jan.,
apr., jun.

FIZ, KEM, BIO,
GEO, SLO
MAT, FIZ, BIO,
ZGO, GEO, KEM,
SLO, LVZ

OPOMBA: V urah, ki so namenjene razdelkom Do medalj (sprotno preverjanje znanja), je skrita rezerva ur. Koliko predvidenega časa bomo
uporabili pri pouku, je odvisno od možnosti in potreb.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PRI MATEMATIKI V 8. RAZREDU
NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA MATEMATIKE

PREVERJANJE ZNANJA
Ustno preverjanje znanja poteka vsako šolsko uro kot ponovitev ali ugotavljanje razumevanja tekoče učne snovi. Ustno lahko preverjamo:
razumevanje, znanje definicij, interpretacijo in analizo problema in reševanje kratkih nalog. Učencem pomagamo s krajšimi usmerjevalnimi
vprašanji.
Za pisno preverjanje znanja lahko uporabimo krajše pisne naloge. Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja učitelj pisno preveri ali je učna snov
utrjena in ali so jo učenci razumeli in osvojili.

OCENJEVANJE ZNANJA
Ustno ocenjevanje znanja
V šolskem letu je vsak učenec pri matematiki najmanj trikrat ustno ocenjen.
Ustno ocenjujemo: razumevanje, znanje definicij, interpretacijo in analizo problema in reševanje kratkih nalog. Če je potrebno, učencem
pomagamo s krajšimi usmerjevalnimi vprašanji.
Ustno spraševanje je v naprej napovedano (za celoten oddelek, za posameznega učenca pa samo pri učencih s posebnimi potrebami).
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Ocena
Kriteriji ustnega ocenjevanja:
Zadostno (2)
• prepozna, razbere, opiše,
• razloži, opredeli, prikaže, oceni,
• pozna osnovne pojme, zna našteti podatke in zakonitosti,
• pozna pomen podatkov,
• zna rešiti le preproste naloge,
• pogosto potrebuje učiteljevo pomoč,
• je pri izražanju nespreten, nejasen, ne uporablja strokovnih izrazov.
Dobro (3)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, opredeli, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• pozna osnovne pojme, zna našteti podatke in zakonitosti,
• pozna pomen podatkov,
• uporablja strokovne izraze nezanesljivo,
• zna rešiti le preproste naloge z uporabo zakonitosti in pravil,
• pogosto potrebuje učiteljevo pomoč,
• se izraža negotovo in nenatančno, pomanjkljivo, vendar z učiteljevo pomočjo delno popravi napake ali pa tudi ne.
Prav dobro (4)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• razume osnovne zakonitosti in pravila in jih zna z minimalno pomočjo razložiti,
• uporablja pravila in zakonitosti pri reševanju zahtevnih nalog,
• mu uporaba strokovnih izrazov na povzroča težav.
Odlično (5)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• rešuje zahtevnejše naloge urejeno, natančno in brez dodatne pomoči,
• se izraža jasno in tekoče,
• zna izpeljati nove povezave in jih obrazložiti z ustreznimi primeri.
Pisno ocenjevanje znanja
Pisno ocenjevanje znanja določene učne snovi se med šolskim letom opravlja po tem, ko je bila učna snov posredovana, utrjena in je bilo
preverjeno, da so jo učenci razumeli in osvojili.
V 8. in 9. razredu pri matematiki ima lahko test dva dela:
• prvi del je sestavljen iz nalog, ki preverjajo minimalne standarde znanja;
• drugi del testa je sestavljen iz nalog, ki so prilagojene učnim skupinam.
Z upoštevanjem kriterijev ocenjevanja in razmerij standardov znanja je točkovnik za večino testov ocenjevanje naslednji:
manj kot 45% = nezadostno (1)
za doseženih 45 % = zadostno (2)
za doseženih 60 % = dobro (3)
za doseženih 80 % = prav dobro (4)
za doseženih 90 % = odlično (5)
V 8. razredu v 1. in v 2. učni skupini ter v 9. razredu v 1. in 2. učni skupini je kriterij ocenjevanja prilagojen standardom znanja, ki jih pisni preizkus
zajema.
Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik (samo za skice, za risanje grafov in za načrtovalne naloge), radirka in
načrtovalno orodje. Uporaba žepnega računala je dovoljena samo pri nalogah, ki jih določi učitelj.
Terminski plan za pisne preizkuse znanja:
1.
Oktober 20. 10. 2020
2.
Januar 14. 1. 2021
3.
April 1. 4. 2021
4.
Junij 1. 6. 2021
Ocenjevanje znanja z drugimi oblikami (seminarske naloge, predstavitev projektnih nalog, statistične in numerične raziskave, praktični izdelki…)
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Domače naloge
• Domače naloge so integralni del šolskega reda in so zelo pomembne. Učence naj bi usposobile za samoizobraževanje, razvile naj bi delovne
navade, vztrajnost, natančnost in kritičnost.
• Vsi učenci so dolžni narediti domačo nalogo do naslednje ure.
• Učenci, ki so med uro matematike odsotni, zaradi izvajanja učne pomoči ali drugega razloga, so se dolžni pozanimati o domači nalogi in jo do
naslednje urediti narediti.
• Če je učenec trikrat brez naloge, o tem obvestimo starše, če pa je brez naloge četrtič zgubi pravico napovedanega ustnega spraševanja.
Pri vseh urah matematike morajo učenci vedno imeti s seboj geometrijsko orodje: geotrikotnik, šestilo, navaden svinčnik in radirko.

Popravni izpit
Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela Preverja in ocenjuje se znanje celega šolskega leta.
Pisni del traja eno šolsko uro. Učenec ima dovoljene iste pripomočke kot pri navadnem pisnem ocenjevanju v tem šolskem letu. Pisni preizkus je
sestavljen pod istimi pogoji kot pisni testi med letom.
Na ustnem delu učenec izbere listek z vnaprej pripravljenimi vprašanji in odgovarja na vprašanja z listka do 20 minut.
Ocena izpita iz matematike je sestavljena iz ocene pisnega in ocene ustnega dela.
Ocena popravnega izpita je končna ocena predmeta.

Dopolnilni pouk
• Učitelj, ki poučuje, predlaga učence za dopolnilni pouk.
• Učitelj, ki izvaja dopolnilni pouk, redno beleži prisotnost učencev.
• Če je predlagan učenec trikrat odsoten, o tem obvestimo razrednika.

Zaključevanje ocen
Ocene pridobljene med šolskim letom so enakovredne, končno oceno pri posameznem učencu pa zaključujemo glede na:
• uspešnost in prizadevnost med celim šolskim letom,
• ocene po ocenjevalnih obdobjih (ocena ocenjevalnega obdobja se določi iz povprečja vseh ocen, pridobljenih za to ocenjevalno obdobje),
• povprečno oceno (povprečje vseh ocen, pridobljenih med šolskim letom).
Če je učenec med oceno, na končno oceno vplivajo tudi:
• redno pisanje domačih nalog,
• udeležba in uspešnost na tekmovanjih iz matematike,
• sodelovanje pri pouku.

Predstavitev poteka pouka
Pri rednem pouku bomo uporabljali učbenike in DZ. Poleg tega pa bomo po potrebi uporabljali spletne učilnice in komunikacijo v e asistentu in
Microsoft Teams oziroma z drugimi spletnimi orodji.

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI MATEMATIKI V
9. RAZREDU
Temeljni standardi znanja
Učenec:
• pozna in uporablja pojme in postopke s pojmi prostorske geometrije,
• uporablja transformacije pri reševanju nalog ravninske in prostorske geometrije,
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Delo učencev bo individualno ali skupinsko, če bo skupinsko bodo vsi člani iste skupine najpogosteje dobili isto oceno. Za ocenjevanje bomo
uporabili kriterije opredeljene za vsako obliko posebej (učenci in učenke bodo o njih pravočasno obveščeni) in bodo temeljile na naslednjih
splošnih kriterijih:
• kako popolno in dobro bodo učenci uresničili zahteve v zvezi z dano temo,
• stopnja originalnosti teme (če bo šlo za odprt problem),
• izčrpanost pregleda teorije,
• število uporabljenih virov in njihova zahtevnost,
• stopnja kritičnosti do virov,
• stopnja originalnosti izvedbe raziskovanja,
• zahtevnost uporabljene metodologije,
• korektnost izvedbe empiričnega dela,
• na kakšen način skupina ali posameznik dobljene rezultate prikazuje, interpretira in predstavi sošolcem; jedrnatost in polnost jezika poročila,
• uporabljena lepa slovenščina in strokovno izrazoslovje,
• drugo: estetika, ilustracije, slike, oblikovanje, sporočilnost…
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uporablja različne strategije merjenja, pretvarja merske enote v geometrijskih nalogah in nalogah iz vsakdanjega življenja,
uporablja formule ravninske in prostorske geometrije pri reševanju problemov,
reši naloge z odstotnim računom,
oceni rešitev, jo zaokroži in kritično ovrednoti,
prepozna odnose med količinami in jih uporablja v problemskih situacijah,
opiše in zapiše odnos med spremenljivkami,
obravnava linearno funkcijo,
uporablja pojem spremenljivke, računa z algebrskimi izrazi,
opiše problemsko situacijo z izrazom ali enačbo,
reši linearno enačbo in neenačbo,
pozna in uporablja načine zbiranja, strukturiranja in predstavljanja podatkov,
načrtuje in izvede statistično raziskavo, rezultate kritično analizira in jih predstavi na najustreznejši način,
se kritično opredeli do interpretiranih podatkov,
pozna in uporablja aritmetično sredino, modus in mediano,
reši kombinatorični problem in prikaže rešitev,
uporablja računalniške preglednice,
razvije učinkovite bralne strategije za nadaljnje učenje in izobraževanje (sporazumevanje v maternem jeziku),
v skladu z vsebinami osnovnošolske matematike razvije matematično in nematematično terminologijo (sporazumevanje v maternem jeziku),
matematični jezik uporablja pri sporazumevanju,
pri reševanju besedilnih nalog uporablja bralne strategije in besedilno nalogo opiše z matematičnim jezikom,
pri reševanju (besedilnih) problemov kritično razmišlja o potrebnih in zadostnih podatkih,
življenjske situacije prikaže z modeli,
uporablja matematiko pri reševanju problemov iz vsakdanjega življenja,
uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri reševanju problemov,
kritično vrednoti informacije na spletu in drugje,
kritično reflektira lastno znanje (učenje učenja).

Temeljni standardi znanja
Učenec:
• množi dvočlenik z dvočlenikom, kvadrira dvočlenik in poenostavi izraz,
• izpostavi skupni faktor v algebrskem izrazu,
• prepozna linearno enačbo in jo reši s preoblikovanjem v ekvivalentne enačbe,
• izrazi neznanko iz matematičnih formul,
• reši besedilno nalogo z uporabo lastnosti premega sorazmerja,
• nariše graf premega sorazmerja,
• prepozna zapis linearne funkcije, pozna vlogo smernega koeficienta in začetne vrednosti,
• nariše graf linearne funkcije,
• izračuna neznani člen sorazmerja,
• prepozna podobne like,
• načrtuje podobne trikotnike,
• daljico deli v zahtevanem razmerju,
• opiše medsebojno lego geometrijskih elementov v prostoru (točka, premica, ravnina),
• prepozna, opiše in skicira geometrijska telesa,
• izračuna površino in prostornino prizme, valja in stožca,
• pripravi in izvede anketo ter rezultate prikaže in interpretira,
• reši matematični problem in problem z življenjsko situacijo.

9. razred - cilji
Učenci:
• opredelijo odnose med točkami, premicami in ravninami v prostoru (ob modelih) in odnose zapišejo s simboli,
• opredelijo in uporabljajo razmerje dolžin daljic pri računanju neznane dolžine,
• razdelijo daljico v danem razmerju,
• prepoznajo podobne trikotnike in s tem povezane pojme: istoležne stranice, istoležni koti,
• opredelijo in uporabljajo pojem podobna trikotnika,
• spoznajo in uporabljajo Talesov izrek,
• poznajo osnovne pojme pri prizmi, valju, piramidi in stožcu,
• izračunajo površino in prostornino prizme ter valja (z računalom in brez njega),
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povežejo in uporabljajo pojme masa, gostota in prostornina telesa,
izdelajo modele teles in narišejo njihove mreže (pokončna prizma in valj, pokončna piramida in stožec),
izračunajo ploščino plašča, površino in prostornino piramide ter stožca (direktne in indirektne naloge),
uporabljajo obrazce za izračun površine in prostornine prizme, valja, piramide in stožca ter za računanje neznanih količin,
uporabljajo Pitagorov izrek pri reševanju nalog o telesih,
usvojijo pojem osnega preseka stožca in rešijo s tem povezane naloge,
opišejo kroglo,
rešijo naloge, povezane s površino in prostornino krogle,
spoznajo valj in stožec kot vrtenini.

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju ne predvidevamo pretvarjanja kot samostojne dejavnosti, temveč uporabimo pretvarjanje v povezavi z
drugimi vsebinami v različnih matematičnih in geometrijskih nalogah ter pri reševanju problemskih situacij iz vsakdanjega življenja celotno
vzgojno-izobraževalno obdobje.
Priporočljivo je, da se v razredu izvajajo različne aktivnosti v povezavi s pridobivanjem ravninskih in prostorskih predstav. Pri obravnavi
geometrijskih oblik še vedno izhajamo iz različnih modelov (npr.: kreda, radirka, svinčnik, žica, zvezek, miza, tabla, modeli iz papirja, žice idr.).
Geometrijsko telo učenci opišejo z naslednjimi pojmi: oglišče, osnovni rob, stranski rob, osnovna ploskev, stranska ploskev, višina telesa, diagonala
mejne ploskve, telesna diagonala, plašč, presek. Za boljše razumevanje in predstavljivost učence navajamo na risanje skic. Razvijanje veščine
risanja skic določajo cilji, tako pri računskih nalogah kot tudi pri konstrukcijskih nalogah. Večji poudarek je treba nameniti tudi uporabi
geometrijskega orodja.
Formalno reševanje enačb obravnavamo šele v 9. razredu. Ob tovrstnih nalogah se učimo tudi problemskih znanj in iskanja različnih strategij
reševanja.
Izbiramo med papirnatimi modeli, žičnimi modeli, modeli za potapljanje, oblačenje. Nekatere tipe modelov teles si lahko učenci izdelajo sami.
V sklopu Transformacije učenci oblikujejo vzorce z vrteži in z zrcaljenjem. V 9. razredu ne predvidevamo novih ciljev v sklopu Transformacije.
Znanja tega vsebinskega sklopa nadgrajujemo z uporabo pri obravnavi vzorcev, geometrijskih likov in teles.
Primer: V kvadratni mreži sestavljajo vzorce, simetrične glede na izbrani osi.
Primer: Vrtenje kocke okoli izbrane osi.

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA
Učenci:
• računajo z algebrskimi izrazi: seštevajo, odštevajo, množijo veččlenik z enočlenikom,
• množijo dvočlenike z uporabo razčlenitvenega zakona,
• izračunajo zmnožek vsote in razlike dveh danih členov ter kvadrat dvočlenika,
• izpeljejo pravilo za računanje kvadrata dvočlenika,
• prepoznajo ekvivalentne algebrske izraze in jih računsko utemeljijo,
• poenostavijo izraz s spremenljivkami in izračunajo njegovo vrednost za izbrano vrednost spremenljivke,
• razstavijo izraz na faktorje,
• razširijo, krajšajo algebrske ulomke,
• množijo in delijo algebrske ulomke,
• seštevajo in odštevajo algebrske ulomke z enočlenikom v imenovalcu,
• rešujejo algebrske enačbe,
• opazujejo vzorce, ugotovijo pravilo in ga zapišejo z algebrskim izrazom,
• opredelijo in zapišejo razmerje dveh količin,
• poenostavijo razmerje,
• opredelijo in zapišejo sorazmerje,
• izračunajo neznani člen sorazmerja,
• rešijo naloge premega in obratnega sorazmerja s pomočjo sorazmerij,
• upodobijo množico točk na realni osi in v koordinatnem sistemu,
• opišejo odvisnost dveh količin s funkcijskim (simboličnim) zapisom, s preglednico in z grafom (po točkah),
• opredelijo premo in obratno sorazmerje ter poznajo pomen koeficienta pri premem in obratnem sorazmerju,
• zapišejo ustrezna funkcijska zapisa: f(x) = kx in f(x) =,
• zapišejo ustrezne funkcijske predpise s premim in obratnim sorazmerjem,
• opredelijo linearno funkcijo y = kx + n (graf, pomen koeficientov k in n, lega točke glede na premico),
• grafično in računsko ugotovijo, ali dana točka leži na premici,
• določijo presečišči premice z obema koordinatnima osema,
• grafično določijo presečišče premic,
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zapišejo enačbo premice (če poznamo koeficient in točko ali koeficienta k, n),
določijo ničlo na grafu linearne funkcije,
izračunajo ničlo funkcije,
uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo,
izrazijo neznanko iz formule,
rešijo preproste razcepne enačbe,
rešijo linearno enačbo z realnimi koeficienti in napravijo preizkus,
rešijo neenačbo q x r (x je realno število),
rešijo linearno enačbo s parametri in obravnavajo rešitev glede na dane zahteve,
uporabijo linearno enačbo pri reševanju besedilnih nalog,
uporabijo znanje o reševanju enačb in neenačb pri izražanju neznanke iz enačbe oziroma neenačbe (formule),
rešijo sistem linearnih enačb,

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Učenci naj do konca tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja usvojijo računske operacije in vrstni red izvajanja računskih operacij v množici
racionalnih števil. Pri obravnavi lahko uporabljamo različne pristope. Vsekakor pa je pomembno, da se izvajanje računskih operacij do smiselne
meje tudi avtomatizira.
V 9. razredu opredelimo premo in obratno sorazmerje kot funkcijsko odvisnost. Graf premega in obratnega sorazmerja lahko rišemo tako, da
predhodno oblikujemo tabelo. Pri obravnavi linearne funkcije smo pozorni na graf, na razumevanje koeficientov k in n ter na lego točke glede na
premico. Formalno reševanje enačbe (z algebraičnimi manipulacijami) temeljito vpeljemo šele v 9. razredu. Enačbe lahko rešujemo tudi s
ponazoritvijo s tehtnico, premislekom ali diagramom. Reševanje enačb s parametri obravnavamo kot zahtevnejšo snov.
Didaktični pristopi v algebrske vsebine so lahko tudi vzorci, pri katerih se učenci učijo posploševanja in zapisovanja algebrskih izrazov. Učenci
opazujejo vzorce, ugotovijo pravilo in ga zapišejo z algebrskim izrazom.

Tema: DRUGE VSEBINE
Učenci:
• poznajo osnovne vrste vprašanj (da-ne, izbirna, številski odgovori, prosti odgovori ipd.),
• sestavijo vprašalnik,
• uporabijo vprašalnik v empirični preiskavi,
• kritično razmišljajo o orodjih za zbiranje, urejanje in prikazovanje podatkov,
• izvedejo empirično preiskavo,
• določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke,
• smiselno določijo tip sredine (glede na tip podatkov),
• kritično primerjajo sredine,
• izračunajo sredino z žepnim računalom in s preglednico,
• določijo in grafično ponazorijo »medčetrtinski« (interkvartilni) razmik,
• pridobijo izkušnje o številsko izraženi verjetnosti,
• ocenijo verjetnost s sklepanjem in utemeljevanjem (življenjske situacije),
• izvajajo poskuse (met kocke, met žebljičkov, met kovanca, met valja idr.), opazujejo izbrane dogodke, zapišejo izide in napovedujejo
verjetnost dogodka,
• izvajajo poskuse in na podlagi analize s kombinatoričnim drevesom napovedujejo izide (npr. met kovanca),
• zberejo, uredijo, analizirajo rezultate poskusa in ob konkretnih primerih (poskusih) spoznajo statistično verjetnost dogodka,
• povežejo pojma statistična in matematična verjetnost,
• raziskujejo, razumejo in interpretirajo različne življenjske situacije in povezujejo znanja različnih predmetnih področij in matematičnih vsebin
(npr. nakup hiše, iskanje informacij na internetu, časovni pasovi idr.),
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju matematičnih problemov in problemov iz življenjskih situacij,
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih problemov,
• rešijo indirektne besedilne naloge,
• opazujejo in prepoznajo pravilo v številskem zaporedju in zaporedje nadaljujejo,
• prepoznajo pravilo v zaporedju, poiščejo posplošitev in zapišejo algebrski izraz,
• modelirajo abstraktne (življenjske) situacije ali procese (oblikujejo algebrski izraz, formulo, enačbo, prikaz itd., ki prikazuje dano situacijo),
• interpretirajo matematične modele,
• ugotavljajo veljavnost modela,
• razmišljajo o modelu in njegovih rezultatih.
DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Pri obdelavi podatkov izbiramo tudi kompleksne dejavnosti, ki vključujejo branje, zbiranje, urejanje, prikazovanje in uporabo podatkov. Pri
80

81

I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

prikazovanju podatkov spodbujamo utemeljevanje izbire prikaza za prikazovanje podatkov. Dejavnosti izbiramo iz vsakdanjih situacij (preglednice,
prikazi v časopisih, podatki na svetovnem spletu ipd.). Uporaba računalniških preglednic naj postane potreba in običajno orodje urejanja in
prikazovanja podatkov, s katerimi lahko simuliramo različne situacije (npr. kaj se zgodi, če posamezni podatki pomembno odstopajo ali jih
spreminjamo). V 9. razredu učenci že sestavijo vprašalnik z različnimi tipi vprašanj (povezava s slovenščino), zbrane podatke pa uredijo, prikažejo
in interpretirajo (npr. o interesnih dejavnostih, zdravju, skrbi za okolje idr.). Obravnavamo tako zvezne spremenljivke (npr. enakomerno polnjenje
posode z vodo: spreminjanje količine vode v posodi glede na čas) kot tudi diskretne spremenljivke (štetje prometa: število avtomobilov glede na
različne znamke avtomobilov) ter odnose med njimi prikažemo z ustreznimi grafi.
V 9. razredu vpeljemo tudi mediano. Ob konkretno izbranih podatkih, ki jih lahko razvrstimo po velikosti, prikažemo način določanja mediane in
njen pomen, tudi v povezavi z aritmetično sredino. Z uporabo računalniških preglednic spreminjamo podatke in opazujemo, kako se spreminjata
aritmetična sredina in mediana. Ob konkretnih primerih, ki jih lahko povežemo z matematičnimi problemi ali s problemi iz življenjskih situacij,
učenci določajo merila za sredino in razpršenost: aritmetično vrednost, mediano, modus in medčetrtinski razmik.
Prve izkušnje s pojmi poskus, dogodek, izid in verjetnost dogodka naj učenci pridobivajo skozi izvajanje poskusov, kot so met kovanca, met kocke,
vrtenje kazalca na vrtavki idr. V poskusu najprej izberejo dogodek in opazujejo (štejejo) ugodne izide za izbrani dogodek. Primer: v poskusu met
kocke je lahko izbrani dogodek: »pade pet pik«. Za začetne dejavnosti pripravimo preproste situacije. Če je npr. vrtavka rdeča, je dogodek, da se
bo kazalec ustavil na rdeči barvi. gotov dogodek, dogodek, da se ustavi kazalec na beli barvi, pa nemogoč. Verjetnost prvega dogodka je ena,
drugega pa nič. Če je vrtavka dvobarvna (pol/pol), je verjetnost dogodka, da se ustavi na eni izmed barv, enaka . V poskusu met kovanca je
verjetnost dogodka, da »pade cifra«, enaka . Verjetnost dogodka, da v poskusu met kocke »padajo tri pike«, pa je . Z izvajanjem poskusov si
učenci pridobivajo izkušnje z napovedovanjem dogodkov (nemogoč, gotov, slučajni dogodek …) in njihovih verjetnosti (verjetnost gotovega
dogodka je ena, verjetnost nemogočega dogodka je nič, verjetnost slučajnega dogodka pa med nič in ena), pri čemer se zavedajo pomena števila
ponovitev poskusa. Osnove napovedovanja dogodkov lahko vpeljemo oziroma povežemo s poznavanjem delov celote (npr. ciljanje v tarčo), pri
čemer učenci tudi zapišejo verjetnost dogodka s številom.
Uvod v algebrske vsebine so lahko tudi vzorci. S samostojnim oblikovanjem različnih vzorcev učenci razvijajo ustvarjalnost; z opazovanjem,
ugotavljanjem pravilnosti, zakonitosti pa se učijo posploševanja in zapisovanja algebrskih izrazov.
Sklop o matematičnih problemih razumemo kot sklop, ki povezuje različne vsebine in znanja. Prav cilji tega sklopa omogočajo razvoj različnih
kompetenc, saj jih uresničujemo v vseh vsebinskih sklopih, zato večine ciljev tega sklopa ne uresničujemo v posebej izbranih urah, ampak sočasno
z razvijanjem drugih znanj (npr. delo z vzorci pri številih in geometriji).
Če strnemo, cilje sklopa o matematičnih problemih uresničujemo v vseh obdobjih šolanja: uporaba enot, risanje skic, izdelovanje modelov pri
geometriji, analiza besedilnih nalog, povezovanje znanj ravninske in prostorske geometrije, posploševanje idr. so znanja, ki jih gradimo v celotni
devetletni osnovni šoli.
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OKVIRNA ČASOVNA RAZPOREDITEV SNOVI
Številka
poglavja

Vsebina

Ponovitev

Uvodna ura
Preverjanje in ocenjevanje
Zaključna ura
Nerazporejene ure

-

Število predlaganih ur
Preverjanje »Vem in
Obravnava Utrjevanje znam«
»Do medalj«
1
14
1
-

SKUPAJ

Medpredmetne
povezave

1
14
1
2
S9 (II, III,IV, V,
VI, VIII, IX, X,
XI)
S9 (I, III, XI)

1

I

ALGEBRSKI IZRAZI

3

3

1

1

8

2
3

II
0

0
0,5

3
4

1
0,5

0
1

4
6

4

III

2

15

1

2

20

S9 (IV, V, VI, VIII,
IX, X, XI)

5

IV

0

5

1

2

8

S9(V, VI)

6

V

2

7

1

1

11

S9 (IV)

7

X

0

0

1

1

2

S9 (III)

8

XI

0

2

1

1

4

S 9 (III)

9
10
11

VII
VIII
IX

0,5
1,5
0

3,5
8,5
4

1
1
0

1
2
0

6
13
4

S9 (VIII, IX)
S9 (VII)
S9 (VII)

12

VI

�ALGEBRSKI ULOMKI
PITAGOROV IZREK
ENAČBE IN NEENAČBE
(vključuje tudi reševanje
problemov)
RAZMERJE IN SORAZMERJE V
ARITMETIKI IN ALGEBRI.
REŠEVANJE PROBLEMOV.
RAZMERJE IN SORAZMERJE V
GEOMETRIJI.
PODOBNOST
UVOD V OPISNO
STATISTIKO (TD 3,5 URE)
UVOD V
VERJETNOST
(TD 1,5
URE)
OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI
PRIZMA. VALJ
PIRAMIDA
SISTEMI LINEARNIH ENAČB.
LINEARNA FUNKCIJA

2

11

1

1

15

S9 (IV)

13

IX

STOŽEC. � KROGLA

0

6

0

0

6

14

U

ANKETA V EMPIRIČNI
PREISKAVI. MODELIRANJE
Skupaj
TD – Uvod v statistiko in
verjetnost

1

2

0

0

3

S9 (IV, VI, VII,
VIII, IX, X)

128
5

5

OPOMBA: V urah, ki so namenjene razdelkom Do medalj (sprotno preverjanje znanja), je skrita rezerva ur. Koliko predvidenega časa boste
uporabili pri pouku, je odvisno od možnosti in potreb.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI V
9. RAZREDU
PREVERJANJE ZNANJA
Ustno preverjanje znanja poteka vsako šolsko uro kot ponovitev ali ugotavljanje razumevanja tekoče učne snovi. Ustno lahko preverjamo:
razumevanje, znanje definicij, interpretacijo in analizo problema in reševanje kratkih nalog. Učencem pomagamo s krajšimi usmerjevalnimi
vprašanji.
Za pisno preverjanje znanja lahko uporabimo krajše pisne naloge. Pred vsakim pisnim ocenjevanjem znanja učitelj pisno preveri ali je učna snov
utrjena in ali so jo učenci razumeli in osvojili.

OCENJEVANJE ZNANJA
Ustno ocenjevanje znanja
V šolskem letu je vsak učenec pri matematiki najmanj trikrat ustno ocenjen.
Ustno ocenjujemo: razumevanje, znanje definicij, interpretacijo in analizo problema in reševanje kratkih nalog. Če je potrebno, učencem
pomagamo s krajšimi usmerjevalnimi vprašanji.
Ustno spraševanje je v naprej napovedano (za celoten oddelek, za posameznega učenca pa samo pri učencih s posebnimi potrebami).
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Pisno ocenjevanje znanja
Pisno ocenjevanje znanja določene učne snovi se med šolskim letom opravlja po tem, ko je bila učna snov posredovana, utrjena in je bilo
preverjeno, da so jo učenci razumeli in osvojili.
V 8. in 9. razredu pri matematiki ima lahko test dva dela:
• prvi del je sestavljen iz nalog, ki preverjajo minimalne standarde znanja;
• drugi del testa je sestavljen iz nalog, ki so prilagojene učnim skupinam.
Z upoštevanjem kriterijev ocenjevanja in razmerij standardov znanja je točkovnik za večino testov ocenjevanje naslednji:
manj kot 45% = nezadostno (1)
za doseženih 45 % = zadostno (2)
za doseženih 60 % = dobro (3)
za doseženih 80 % = prav dobro (4)
za doseženih 90 % = odlično (5)
V 8. razredu v 1. in v 2. učni skupini ter v 9. razredu v 1. in 2. učni skupini je kriterij ocenjevanja prilagojen standardom znanja, ki jih pisni preizkus
zajema.
Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik (samo za skice, za risanje grafov in za načrtovalne naloge), radirka in
načrtovalno orodje. Uporaba žepnega računala je dovoljena samo pri nalogah, ki jih določi učitelj.
Terminski plan za pisne preizkuse znanja:
1.
Oktober 13. 10. 2020
2.
December 21. 12. 2020
3.
Marec 16. 3. 2021
4.
Maj 24. 5. 2021
NPZ:
6. 5. 2021
Ocenjevanje znanja z drugimi oblikami (seminarske naloge, predstavitev projektnih nalog, statistične in numerične raziskave, praktični izdelki…)
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Ocena
Kriteriji ustnega ocenjevanja:
Zadostno (2)
• prepozna, razbere, opiše,
• razloži, opredeli, prikaže, oceni,
• pozna osnovne pojme, zna našteti podatke in zakonitosti,
• pozna pomen podatkov,
• zna rešiti le preproste naloge,
• pogosto potrebuje učiteljevo pomoč,
• je pri izražanju nespreten, nejasen, ne uporablja strokovnih izrazov.
Dobro (3)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, opredeli, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• pozna osnovne pojme, zna našteti podatke in zakonitosti,
• pozna pomen podatkov,
• uporablja strokovne izraze nezanesljivo,
• zna rešiti le preproste naloge z uporabo zakonitosti in pravil,
• pogosto potrebuje učiteljevo pomoč;
• se izraža negotovo in nenatančno, pomanjkljivo, vendar z učiteljevo pomočjo delno popravi napake ali pa tudi ne.
Prav dobro (4)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• razume osnovne zakonitosti in pravila in jih zna z minimalno pomočjo razložiti,
• uporablja pravila in zakonitosti pri reševanju zahtevnih nalog,
• mu uporaba strokovnih izrazov na povzroča težav.
Odlično (5)
• prepozna, razbere, opiše, razloži, prikaže, oceni,
• uporablja, utemelji, poglablja,
• rešuje zahtevnejše naloge urejeno, natančno in brez dodatne pomoči,
• se izraža jasno in tekoče,
• zna izpeljati nove povezave in jih obrazložiti z ustreznimi primeri.
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Delo učencev bo individualno ali skupinsko, če bo skupinsko bodo vsi člani iste skupine najpogosteje dobili isto oceno. Za ocenjevanje bomo
uporabili kriterije opredeljene za vsako obliko posebej (učenci in učenke bodo o njih pravočasno obveščeni) in bodo temeljile na naslednjih
splošnih kriterijih:
• kako popolno in dobro bodo učenci uresničili zahteve v zvezi z dano temo,
• stopnja originalnosti teme (če bo šlo za odprt problem),
• izčrpanost pregleda teorije,
• število uporabljenih virov in njihova zahtevnost,
• stopnja kritičnosti do virov,
• stopnja originalnosti izvedbe raziskovanja,
• zahtevnost uporabljene metodologije,
• korektnost izvedbe empiričnega dela,
• na kakšen način skupina ali posameznik dobljene rezultate prikazuje, interpretira in predstavi sošolcem; jedrnatost in polnost jezika poročila,
• uporabljena lepa slovenščina in strokovno izrazoslovje,
• drugo: estetika, ilustracije, slike, oblikovanje, sporočilnost…
Domače naloge
• Domače naloge so integralni del šolskega reda in so zelo pomembne. Učence naj bi usposobile za samoizobraževanje, razvile naj bi delovne
navade, vztrajnost, natančnost in kritičnost.
• Vsi učenci so dolžni narediti domačo nalogo do naslednje ure.
• Učenci, ki so med uro matematike odsotni, zaradi izvajanja učne pomoči ali drugega razloga, so se dolžni pozanimati o domači nalogi in jo do
naslednje urediti narediti.
• Če je učenec trikrat brez naloge, o tem obvestimo starše, če pa je brez naloge četrtič zgubi pravico napovedanega ustnega spraševanja.
Pri vseh urah matematike morajo učenci vedno imeti s seboj geometrijsko orodje: geotrikotnik, šestilo, navaden svinčnik in radirko.

Popravni izpit
Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela Preverja in ocenjuje se znanje celega šolskega leta.
Pisni del traja eno šolsko uro. Učenec ima dovoljene iste pripomočke kot pri navadnem pisnem ocenjevanju v tem šolskem letu. Pisni preizkus je
sestavljen pod istimi pogoji kot pisni testi med letom.
Na ustnem delu učenec izbere listek z vnaprej pripravljenimi vprašanji in odgovarja na vprašanja z listka do 20 minut.
Ocena izpita iz matematike je sestavljena iz ocene pisnega in ocene ustnega dela.
Ocena popravnega izpita je končna ocena predmeta.

Dopolnilni pouk
• Učitelj, ki poučuje, predlaga učence za dopolnilni pouk.
• Učitelj, ki izvaja dopolnilni pouk, redno beleži prisotnost učencev.
• Če je predlagan učenec trikrat odsoten, o tem obvestimo razrednika.

Zaključevanje ocen
Ocene pridobljene med šolskim letom so enakovredne, končno oceno pri posameznem učencu pa zaključujemo glede na:
• uspešnost in prizadevnost med celim šolskim letom,
• ocene po ocenjevalnih obdobjih (ocena ocenjevalnega obdobja se določi iz povprečja vseh ocen, pridobljenih za to ocenjevalno obdobje),
• povprečno oceno (povprečje vseh ocen, pridobljenih med šolskim letom).
Če je učenec med oceno, na končno oceno vplivajo tudi:
• redno pisanje domačih nalog,
• udeležba in uspešnost na tekmovanjih iz matematike,
• sodelovanje pri pouku.

Predstavitev poteka pouka
Pri rednem pouku bomo uporabljali učbenike in DZ. Poleg tega pa bomo po potrebi uporabljali spletne učilnice in komunikacijo v e asistentu in
Microsoft Teams oziroma drugimi spletnimi orodji.
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Angleščina – delo na daljavo: Pri pouku angleškega jezika se bomo držali letnega učnega načrta za angleški jezik. V primeru pouka na daljavo se
bomo bolj osredotočili na trening slovničnih struktur in na delo z besedili (bralno in slušno razumevanje) in razbremenili besedišče. Glavni
slovnični poudarki po razredih so sledeči:
6. razred:
- osebni, svojilni in kazalni zaimki,
- glagola be in have got,
- množina samostalnika,
- čas Present Simple.
7. razred:
- čas Present Continuous,
- čas Past Simple,
- stopnjevanje pridevnika.
8. razred:
- čas Past Continuous,
- čas Present Perfect,
- prislovi.
9. razred:
- predlogi in vezniki,
- pogojni odvisniki,
- časovni odvisniki,
- oziralni odvisniki,
- pasiv.
Pri učenju tujega jezika je izjemno pomembno, da učenci besedila tudi poslušajo. Založba Rokus Klett učencem omogoča brezplačen dostop do
elektronskih izdaj učbenikov Messages, tako da imajo možnost, da vse posnetke poslušajo tudi doma. Učenci lahko slušno razumevanje urijo tudi
ob poslušanju posnetkov na CDju, priloženem delovnemu zvezku.
Na začetku šolskega leta bodo učenci pri urah angleščine dobili vse potrebne napotke za slučaj dela na daljavo. Naučile jih bomo naslednje:
uporabo elektronskih slovarjev na osebnem računalniku in drugih napravah, osnove Word-a; pokažemo jim, kako pri urejanju besedil vtipkajo
znake, značilne za angleški jezikovni sistem: opuščaj, simbol za funt ipd., načela vljudne elektronske komunikacije, uporabo interaktivnih
učbeniških gradiv.
Z učenci si bomo ogledale primer gradiva za delo na daljavo in preverile, ali razumejo navodila za delo.

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA V 1., 2. IN 3.
RAZREDU PRI ANGLEŠČINI
1. MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA
1. RAZRED
V prvem razredu se tuji jezik povezuje s cilji, vsebinami in dejavnostmi drugih predmetov. Učenci pridobivajo izkušnje s tujim jezikom s
poudarkom na spodbujanju in razvijanju slušnih in govornih zmožnosti v kontekstu celostnega učenja v učnih okoliščinah.
Minimalni standardi znanja so označeni s sivo barvo.
Poslušanje in slušno razumevanje:
Učenec ima razvito spretnost/zmožnost poslušanja in slušnega razumevanja. Pokaže jo tako, da:
• prepozna, da je besedilo v tujem jeziku (prepozna ciljni tuji jezik med drugimi jeziki);
• razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu;
• razume izbrane podatke in nekatere podrobnosti (besed, besednih zvez, fraz) v govorjenih besedilih z znano tematiko na podlagi vidnih in
drugih opor;
• prepozna nekatere okoliščine sporazumevanja in jasno izražena čustva govorcev.
Govorno sporočanje in sporazumevanje
Učenec ima razvito spretnost/zmožnost govornega sporočanja in sporazumevanja. Pokaže jo tako, da:
• poimenuje konkretni svet okoli sebe (stvari, osebe, dejanja, lastnosti, živali, predmete, kraje itn.) v neposredni okolici/na slikah ipd.;
• se sporazumeva po vzorcih;
• poizveduje in odgovarja na preprosta vprašanja;
• pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne fraze, navezuje stik, se opravičuje, se poslavlja, telefonira,
uresničuje svoje interese;
• poje, recitira pesmi, pove izštevanke.
85

I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

AKTIV ZA TUJ JEZIK ANGLEŠČINA
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2. IN 3. RAZRED
Učenci spoznavajo, da je jezik ne le sporočanjsko sredstvo, temveč je tudi sredstvo mišljenja in jezikovnega zavedanja, opazovanja jezikovne in
kulturne različnosti. Pri tem dosegajo te cilje:
• poslušanje in slušno razumevanje,
• govorno sporočanje in sporazumevanje,
• posredovanje ali mediacija,
• branje in bralno razumevanje,
• pisanje in pisno sporazumevanje
Minimalni standardi so označeni s sivo barvo.
Poslušanje in slušno razumevanje:
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito spretnost/zmožnost poslušanja in slušnega razumevanja. Pokaže jo tako, da:
• prepozna, da je besedilo v tujem jeziku (prepozna ciljni tuji jezik med drugimi jeziki);
• razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu;
• izlušči glavno temo slušnega besedila;
• razume izbrane podatke in nekatere podrobnosti (besed, besednih zvez, fraz) v govorjenih besedilih z znano tematiko na podlagi vidnih in
drugih opor;
• prepozna nekatere okoliščine sporazumevanja in jasno izražena čustva govorcev.
Govorno sporočanje in sporazumevanje
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito spretnost/zmožnost govornega sporočanja in sporazumevanja. Pokaže jo tako, da
sodeluje v kratkih in jasno strukturiranih sporazumevalnih dejavnostih v njemu znanih okoliščinah, ki so povezane s cilji drugih predmetov v
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, in:
• poimenuje konkretni svet okoli sebe (stvari, osebe, dejanja, lastnosti, živali, predmete, kraje itn.) v neposredni okolici/na slikah ipd.;
• se sporazumeva po vzorcih;
• poizveduje in odgovarja na preprosta vprašanja;
• pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne fraze, navezuje stik, se opravičuje, se poslavlja, telefonira,
uresničuje svoje interese (izraža potrebe in želje, prepovedi, prošnje, išče in ponuja pomoč itn.);
• poje, recitira pesmi, pove izštevanke.
Branje in bralno razumevanje
Učenec ima skladno s cilji iz tega učnega načrta razvito spretnost/zmožnost branja in bralnega razumevanja. Pokaže jo tako, da ob branju s
poslušanjem in samostojnem branju:
• prepozna zapis osnovnega, pogosto rabljenega besedišča ter pomen besednih zvez v okviru znanih tem;
• razume posamezne preproste in znane besede, besedne zveze ob nebesedni podpori (npr. slikah, predmetih);
• zna prebrati in razume posamezne znane povedi, ponazorjene z nebesedno podporo;
• razume kratka in ustrezno zahtevna besedila ob nebesedni podpori.

2. NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA
USTNO OCENJEVANJE ZNANJA
Ocenjujemo govorno sporazumevanje in sporočanje, določeno z učnim načrtom.

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA
Pisni preizkusi so vsebinsko in časovno omejeni, na njih ocenjujemo bralno in slušno razumevanje ter z učnim načrtom določena jezikovna znanja
in spretnosti.
Obseg snovi, tipi nalog in kriteriji ocenjevanja so znani vnaprej. Učitelj predhodno preverja znanje s sprotnim preverjanjem znanja (ustno, pisno)
in pisnim preverjanjem, ki se izvede vsaj en teden pred napovedanim pisnim preizkusom.
Datum ocenjevanja učitelj napove vnaprej, prav tako tudi obseg snovi. Število možnih točk je vnaprej znano in zapisano.

1., 2., 3. RAZRED
Učenci v šolskem letu pridobijo 2 ustni in 1 pisno oceno.
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3. KRITERJI OCENJEVANJA ZNANJA
1. RAZRED
A. POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE
STANDARD

NIVO1

NIVO2

NIVO3

Prepozna, da je besedilo v tujem
jeziku (prepozna ciljni tuji jezik
med drugimi jeziki).

Samostojno prepozna in razlikuje
besedilo v ciljnem tujem jeziku
med drugimi jeziki.

Ne prepozna in ne razlikuje
besedila v ciljnem tujem jeziku
med drugimi jeziki.

Razume pogosto rabljena in z
gestami oz. mimiko podprta
navodila za delo v razredu.

Samostojno in ustrezno se odziva
na razredna navodila podprta z
mimiko in gestami in jih dosledno
upošteva.
Samostojno prepozna in razume
izbrane podatke na podlagi
slikovnih ali slušnih iztočnic z
znano tematiko.

Prepozna in razlikuje besedilo v
ciljnem tujem jeziku med drugimi
jeziki ob dodatni spodbudi
učitelja.
Na razredna navodila podprta z
mimiko in gestami se odziva ob
dodatni spodbudi učitelja.

Razume izbrane podatke in
nekatere podrobnosti (besed,
besednih zvez, fraz) v govorjenih
besedilih z znano tematiko na
podlagi vidnih i drugih opor.

Prepozna in razume večino
izbranih podatkov na podlagi
slikovnih ali slušnih iztočnic z
znano tematiko ob dodatni
spodbudi učitelja.

Razume nekaj razrednih navodil
podprtih z mimiko in gestami,
vendar jih dosledno še ne
upošteva.
Prepozna le nekatere izbrane
podatke na podlagi slikovnih ali
slušnih iztočnic z znano tematiko.

B. GOVORNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE
STANDARD

NIVO1

Poimenuje konkretni svet okoli
sebe (stvari, osebe, dejanja,
lastnosti, živali, predmete, kraje
itn.) v neposredni okolici ali na
slikah.

Samostojno in ustrezno prepozna
in poimenuje obravnavane
predmete, živali, osebe, dejanja
stvari in lastnosti iz okolice ali
preko slikovnega materiala.

Se sporazumeva po vzorcih.

Pritrjuje, zanika, izraža počutje,
zahvalo, voščila in dobre želje,
vljudnostne fraze.
Poje, recitira pesmi, pove
izštevanke.

NIVO2

NIVO3

Prepozna in poimenuje
obravnavane predmete, živali,
osebe, dejanja, stvari in lastnosti
iz okolice ali preko slikovnega
materiala ob dodatni spodbudi
učitelja.
Aktivno, samostojno in smiselno se Smiselno se vključuje v
vključuje v komunikacijo po
komunikacijo po ustaljenih
ustaljenih vzorcih. Obvlada
vzorcih, obvlada temeljna načela
temeljna načela vljudnega
vljudnega pogovarjanja ter
pogovarjanja in aktivno sodeluje v sodeluje v igri vlog.
igri vlog.
Samostojno in smiselno pritrdi/
Pritrdi/zanika glede na dane
zanika glede na dane okoliščine.
okoliščine ob dodatni spodbudi
učitelja.

Prepozna le nekatere obravnavane
predmete, živali, osebe, dejanja,
stvari in lastnosti iz okolice ali
preko slikovnega materiala in jih
poimenuje le ob pomoči učitelja.

Samostojno, doživeto, tekoče in
sproščeno zapoje/recitira
pesem/pove izštevanko.

Recitacijo/izštevanko/pesem ne
uspe recitirati/zapeti do konca.
Govor/petje je težko razumljivo.

Zapoje/recitira pesem/pove
izštevanko ob občasni učiteljevi
podpori.

Vključuje se v komunikacijo po
ustaljenih vzorcih, obvlada
nekatera temeljna načela
vljudnega pogovarjanja, vendar jih
dosledno še ne upošteva.
Se še ne odziva glede na dane
okoliščine kljub dodatni spodbudi
učitelja.

2. RAZRED
POSLUŠANJE IN SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. Prepozna angleški jezik med drugimi tujimi jeziki.
1. Med tujimi jeziki prepozna angleščino.
2. Med tujimi jeziki zanesljivo prepozna angleščino.
2. Razume pogosto rabljena in z mimiko in gestami podprta navodila za delo v razredu.
1. Pogosto rabljenih navodil za delo v razredu večinoma še ne razume. Nanje se odziva po posnemanju sošolcev.
2. Pogosto rabljena navodila za delo v razredu razume, če so ta podprta z mimiko ali gestami, in se nanje ustrezno odziva.
3. Razume pogosto rabljena navodila za delo v razredu, tudi če ta niso podprta z mimiko ali gestami, in se nanje ustrezno odziva.
3. Izlušči glavno temo poslušanega besedila.
1. V poslušanem besedilu še ne izlušči glavne teme, saj razume le posamezne besede.
2. V poslušanem besedilu razume nekaj besedišča, a glavno temo izlušči le ob pomoči podvprašanj.
3. V poslušanem besedilu razume dovolj besed, da iz njega izlušči glavno temo.
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4. Razume izbrane podatke in nekatere podrobnosti v govorjenih besedilih z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor.
1. Izbrane podatke in nekaterih podrobnosti v besedilih še ne razume.
2. Razume le nekatere izbrane podatke in redke podrobnosti v besedilih.
3. Izbrane podatke in nekatere podrobnosti v besedilih v celoti razume.
GOVORNO SPOROČANJE IN SPORAZUMEVANJE
5. Poimenuje konkretni svet okoli sebe v neposredni okolici ali na slikah.
1. Ne poimenuje konkretnega sveta okoli sebe, kljub učiteljevi pomoči in nebesednih ponazoril.
2. Ob pomoči učitelja poimenuje konkretni svet okoli sebe v okviru znanega besedišča s pomočjo nebesednih ponazoril.
3. Poimenuje konkretni svet okoli sebe v okviru znanega besedišča.
6. Se sporazumeva po vzorcih.
1. Pri pogovoru (kratki odgovori, pozdravi, enostavna vprašanja) še ne sodeluje, odziv ni ustrezen niti v slovenskem jeziku.
2. Sporazumeva se po vnaprej znanih vzorcih (kratki odgovori, pozdravi, enostavna vprašanja), odgovori so ustrezni, a še pretežno v
slovenskem jeziku.
3. Sporazumeva se po vnaprej znanih vzorcih (kratki odgovori, pozdravi, enostavna vprašanja), odgovori so ustrezni in večinoma v
angleškem jeziku.
7. Pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne fraze, navezuje stik, se opravičuje, se poslavlja, telefonira,
uresničuje svoje interese (izraža potrebe in želje, prepovedi, prošnje, išče in ponuja pomoč).
1. Še ne izraža počutja, dobrih želja, vljudnostnih fraz, se še ne opravičuje in se ne poslavlja v angleškem jeziku.
2. Izraža počutje, dobre želje, vljudnostne fraze, se opravičuje in se poslavlja deloma v angleščini, deloma v maternem jeziku.
3. Izraža počutje, dobre želje, vljudnostne fraze, se opravičuje in se poslavlja v angleščini.
8. Poje, recitira pesmi, pove izštevanke.
1. Pripeva pesmi in ponavlja izštevanke, deklamacije.
2. Ob učiteljevi pomoči poje, recitira pesmi in pove izštevanko, deklamacijo.
3. Samostojno poje, recitira pesmi in pove izštevanke.

3. RAZRED
Pri ustnem ocenjevanju učenec odgovarja na 3 vprašanja. PRIMER: 1-Pesmica ali izštevanka, 2-Predstavi se /Odgovori na vprašanja / Postavi
vprašanja, 3-Poimenuj predmete na slikah /Naštej (7 besed)

Prav dobro (4)

Učenec tekoče odgovori na vsa 3 vprašanja, pozna vse besede. Dopustne so manjše napake; učenec ne zna vseh
vprašanih besed (do 3).
Učenec zadovoljivo odgovori na vsa 3 vprašanja, pri tem naredi kakšno večjo napako; učenec zna vsaj 4 vprašane
besede.

Dobro (3)

Učenec zadovoljivo odgovori na 2 vprašanji. Učenec zna vsaj 4 vprašane besede.

Zadostno (2)

Učenec zadovoljivo odgovori na 1 vprašanje. Učenec zna vsaj 4 vprašane besede.

Nezadostno (1)

Učenec ne razume vprašanj, ne zna odgovoriti na vprašanja ter zna manj kot 4 vprašane besede.

Odlično (5)

KRITERIJ PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA
Odlično (5)
91% - 100%
Prav dobro (4)
81% - 90%
Dobro (3)
65% - 80%
Zadostno (2)
45% - 64%
Nezadostno (1)
0% - 44%

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ANGLEŠČINI V
4., 5. IN 6. RAZREDU
TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
Učenci razvijajo in poglabljajo jezikovno znanje ter vse štiri jezikovne sposobnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje),
postopoma se seznanjajo z jezikovnimi normami, konvencijami in funkcijami, ki omogočajo sprva reproduktivno, pozneje vedno bolj produktivno
poglabljanje v tematske sklope, ki ustrezajo mladostniku in njegovim interesom.
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V besedilu so minimalni standardi podloženi s sivo barvo.

SLUŠNO RAZUMEVANJE
TEMELJNI STANDARDI
Učenec ob poslušanju besedil in poslušanju z gledanjem pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
• izlušči glavno misel (temeljno sporočilo) besedila in glavne poudarke nezapletenega pogovora;
• prepozna pomembna dejstva oz. podatke oz. v govorjenih informativnih besedilih z znano tematiko na podlagi opor;
• prepozna časovno zaporedje dogodkov, ki je jasno in nedvoumno nakazano;
• ugotovi jasno izraženo razpoloženje govorcev (npr. veselje, (ne)zadovoljstvo).

MINIMALNI STANDARDI
Učenec ob poslušanju besedil in poslušanju z gledanjem pokaže naslednja minimalna znanja v opisanih okoliščinah:
• izlušči glavno misel (temo) besedila in/ali nekaj glavnih poudarkov preprostega pogovora;
• prepozna nekaj pomembnih podatkov, podrobnosti v kratkih, govorjenih informativnih besedilih, ki so večkrat in jasno izražene;
• razume kratke, preproste napotke in to pokaže z upoštevanjem napotkov ali jih interpretira v slovenščini.

BRALNO RAZUMEVANJE
TEMELJNI STANDARDI
Učenec ob tihem branju besedil pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
• prepozna in ugotovi (njemu) znano vrsto besedila ob sobesedilni, slikovni opori;
• prepozna glavne misli (temo) besedil z znanega tematskega področja;
• razume dobesedno/neposredno izražene kljune podrobnosti v kratkih preprostih besedilih;
• bere in razume jasna pisna navodila za uporabo naprav in/ali izdelavo znane stvari, ki so delno slikovno podprta, in druga navodila (npr. v
učnem gradivu);
• razume pripovedno besedilo, tudi obsežnejše, po potrebi primerno poenostavljeno, slikovno podprto besedilo (npr. jezikovno poenostavljena
besedila v obliki knjižic), vendar morda ne vseh podrobnosti in notranjih razmerij med osebami, dogodki itn.;
• uporablja strategije za prepoznavanje besed, samospraševanja, ponovnega branja, samopopravljanja in ugotavljanja pomena iz sobesedila in
nebesednih ključev;
• prepozna nekatere nebesedne okoliščine (npr. osnovni sporočilni namen);
• razume najobičajnejše in preproste znake, simbole (piktograme) in napise v najbližjem okolju;
• ustvarja relevantne povezave med besednim in vidnim gradivom.

MINIMALNI STANDARDI
Učenec ob tihem branju besedil pokaže naslednja minimalna znanja v opisanih okoliščinah:
• ugotovi znano vrsto besedila ob sobesedilni, slikovni opori;
• prepozna glavne misli (temo) besedil z njemu znanega, zanj relevantnega tematskega področja;
• razume nekaj neposredno izraženih poglavitnih podrobnosti v kratkih, preprostih besedilih;
• prepozna, poišče in razume nekaj dogovorjenih podatkov v besedilu (bere in razume preprosta, jasna pisna navodila za uporabo naprav in/ali
za izdelavo znane stvari, ki so opremljena z nazornimi slikami ali s prikazom, in druga preprosta navodila (npr. v učnem gradivu);
• razume najobičajnejše in preproste znake, simbole (piktograme) in napise v njemu najbližjih okoliščinah;
• razume pomen posameznih njemu neznanih besed oz. besednih zvez iz sobesedila v predvidljivih kratkih in preprostih besedilih;
• še ne povsem učinkovito uporablja strategije za prepoznavanje besed (npr. prepoznavanje črk angleške abecede) in večinoma razume njihovo
vlogo (npr. za spremembo pomena bad – bat), enako je pri fonemih).

GOVORNO SPOROČANJE
TEMELJNI STANDARDI
Učenec pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
• obvlada, preproste in jasno strukturirane sporočanjske in sporazumevalne dejavnosti v znanih okoliščinah;
• odgovarja na zastavljena vprašanja, sprašuje, izjemoma se sporazumeva z različnimi govorci angleščine, le ti govorijo primerno počasi,
razločno in pri tem svoj govor prilagajajo okoliščinam; začne in konča kratek pogovor in opravlja osnovne transakcijske dejavnosti (npr.
nakup), črkuje svoje ime in priimek;
• govorno se odziva na pobude o temah iz njegovega najbližjega okolja;
• na kratko in preprosto opisuje in pripoveduje, poizveduje, predstavlja podatke, dejstva in svoje mnenje, se dogovarja itn.
V (po)govoru uporablja:
• konkretno, v šolskih okoliščinah pogosto rabljeno besedišče, poimenovanja so občasno precej nezanesljiva;
• preproste slovnične strukture in najosnovnejša vezniška sredstva (and, but, because); dela tudi osnovne napake, ki lahko ovirajo
razumljivost;
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•
•
•
•

osnovno nebesedno podporo;
uporablja najosnovnejše komunikacijske strategije (npr. vpraša po pomenu);
v govoru upošteva najosnovnejša pravila medkulturnega sporazumevanja, primerna njegovemu kognitivnemu in jezikovnemu razvoju;
pripravljeni govor je še fragmentaren, s prvimi zasnovami tekočnosti; učenec dela premore, išče besede, potrebuje veliko podpore
sogovornika (dialoška oblika);
• nepripravljeni, spontani govor je zelo fragmentaren;
• izgovor uporabljenega besedišča je večinoma razumljiv.

MINIMALNI STANDARDI
Učenec pokaže naslednja minimalna znanja v opisanih okoliščinah:
• obvlada kratke, preproste in jasno strukturirane sporočanjske in sporazumevalne dejavnosti v znanih okoliščinah;
• odgovarja na zastavljena vprašanja o najbližjih temah iz njegovega sveta, samostojno se večinoma še ne pogovarja, opravlja posamezne
najosnovnejše transakcijske dejavnosti (npr. simulacija nakupa);
• govorno se odziva na pobude o temah iz njegovega najbližjega okolja, ki so zanj osebno relevantne;
• na kratko in preprosto opiše sebe, kje živi, kaj dela, po vnaprej pripravljenih slikovnih ali besednih iztočnicah.
V sporazumevalnih dejavnostih učenec pokaže razumevanje vprašanj in drugih pobud.
V (po)govoru uporablja: omejeno, zelo preprosto, pogosto rabljeno besedišče, poimenovanja so še precej nezanesljiva (tudi neustrezna); zelo
preproste slovnične strukture in najosnovnejša vezniška sredstva (and).
V govoru dela veliko osnovnih napak, ki ovirajo razumljivost. Izgovarjava je večinoma razumljiva, tudi pripravljeni govor je zelo fragmentaren.

PISNO SPOROČANJE

TEMELJNI STANDARDI
Učenec pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
• piše nize enostavnih in večstavčnih povedi;
• piše kratka in preprosta besedila o njemu znanih temah s konkretno vsebino.
Besedila vsebujejo:
• ponavljajoče se, preprosto in pogosto rabljeno besedišče;
• maloštevilne preproste slovnične strukture, pri rabi večkrat dela napake, ki občasno ovirajo razumljivost (npr. z neustreznim besednim
redom;
• občasno preprosta in pogosta vezniška sredstva (npr. and, but, or) in druga osnovna sredstva medpovednega povezovanja (npr. zaimke).
Učenec:
• ustrezno zapisuje črke angleške abecede, besede so večkrat zapisane fonetično ali z drugimi pomanjkljivostmi;
• dokaj ustrezno uporablja končna ločila, druga pa še razmeroma neustrezno;
• brez večjih pomanjkljivosti uporablja osnovne standardne oblike preprostih besedil (npr. razglednica, zasebno vabilo, npr. za rojstni dan);
• obvlada naslednje strategije pisanja: izpolnjevanje (tabel, obrazcev, oblakov, besedil z vrzelmi, slik), prenašanje informacij (iz tabel, miselnih
vzorcev, slušnih/pisnih besedil, vodeno pisanje). Pri teh dejavnostih še dela napake.

MINIMALNI STANDARDI
Učenec pokaže naslednja minimalna znanja v opisanih okoliščinah:
• piše nize večinoma enostavnih povedi, večkrat z neustreznim besednim redom in drugimi skladenjskimi pomanjkljivostmi;
• piše kratka in preprosta besedila; piše o njemu znanih temah (o sebi, drugih znanih ali namišljenih osebah, kaj delajo, kje živijo) s konkretno
vsebino.
Besedila vsebujejo:
• ponavljajoče, preprosto in pogosto rabljeno besedišče, tudi s pomenskimi napakami;
• maloštevilne preproste slovnične strukture, pri rabi sistematično dela napake, ki večkrat ovirajo razumljivost.
Učenec:
• občasno uporablja preprosta in pogosto rabljena vezniška sredstva (npr. and);
• večinoma ustrezno zapisuje črke angleške abecede, besede so večkrat zapisane fonetično ali z razmeroma številnimi drugimi
pomanjkljivostmi;
• dokaj ustrezno uporablja končna ločila, druga pa še razmeroma neustrezno;
• uporablja standardne oblike preprostih besedil (npr. razglednica, zasebno vabilo, npr. za rojstni dan), tako da so prepoznavne.
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NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA
USTNO
Ocenjujemo govorno sporazumevanje in sporočanje, določeno z učnim načrtom.

PISNO
Preverjamo slušno in bralno razumevanje, pisanje in poznavanje besedišča ter slovničnih struktur. Obseg snovi, tipi nalog in kriteriji ocenjevanja
so znani vnaprej. Učitelj predhodno preverja znanje s sprotnim preverjanjem znanja (ustno, pisno) in pisnim preverjanjem, ki se izvede vsaj en
teden pred napovedanim pisnim preizkusom. Datum ocenjevanja učitelj napove vnaprej, prav tako tudi obseg snovi. Število možnih točk je vnaprej
znano in zapisano.

4. RAZRED
V šolskem letu učenci pridobijo 2 ustni in 2 pisni oceni.

5. RAZRED
V šolskem letu učenci pridobijo 3 ustne in 3 pisne ocene.

6. RAZRED
V šolskem letu učenci pridobijo 3 ustne in 3 pisne ocene.

KRITERIJI OCENJEVANJA
Merilna lestvica pri pisnem ocenjevanju:
91 – 100 % - odlično (5)
81 – 90 % - prav dobro (4)
65 – 80 % - dobro (3)
45 – 64 % - zadostno (2)
Opisni kriteriji pri ustnem ocenjevanju:

4., 5. RAZRED
Pri ustnem ocenjevanju učenec odgovarja na 3 vprašanja. PRIMER: 1-Pesmica ali izštevanka, 2-Predstavi se /Odgovori na vprašanja / Postavi
vprašanja, 3-Poimenuj predmete na slikah /Naštej (10 besed)
ODLIČNO 5: Učenec tekoče odgovori na vsa 3 vprašanja, pozna vse besede. Dopustne so manjše napake; učenec ne zna vseh vprašanih besed (do 3).
PRAV DOBRO 4: Učenec zadovoljivo odgovori na vsa 3 vprašanja, pri tem naredi kakšno večjo napako; učenec zna vsaj 5 vprašanih besed.
DOBRO 3: Učenec zadovoljivo odgovori na 2 vprašanji. Učenec zna vsaj 5 vprašanih besed.
ZADOSTNO 2: Učenec zadovoljivo odgovori na 1 vprašanje. Učenec zna vsaj 5 vprašanih besed.
NEZADOSTNO 1: Učenec ne razume vprašanj, ne zna odgovoriti na vprašanja ter zna manj kot 5 vprašanih besed.

6. RAZRED
OCENA
SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST
1 (nezadostno) Učenec ne komunicira, pozna le drobce učne snovi.
Zamenjuje pojme. Povedi so pomensko nerazumljive.
Učencu ne pomagajo niti dodatna vprašanja.
Minimalni standardi niso doseženi.
2 (zadostno) Učenec pogosto govori neustrezno in rabi stalne
dodatne spodbude. Izražanje je skopo, netekoče, z
motečimi premori, vendar učenec obvlada bistvene
elemente oz. dosega minimalne standarde znanja.

BESEDIŠČE
Besede so rabljene
napačno, besedišče je
neprimerno,
preskromno.
Skromno in
ponavljajoče, pogosto
neustrezno.

SLOVNICA IN KOHERENCA
Slovnica je revna, preskromna in nepravilna.

3 (dobro)

Omejeno in
ponavljajoče,
večinoma ustrezno.

Učenec uporablja omejen nabor jezikovnih
izraznih sredstev in slovničnih struktur. Le-te
uporablja s pogostimi manjšimi napakami in
občasnimi večjimi napakami. Povedi občasno
neustrezno povezuje.
Učenec uporablja ustrezen nabor jezikovnih
izraznih sredstev in slovničnih struktur. Le-te
večinoma pravilno uporablja, napake so manjše.
Povedi večinoma ustrezno povezuje.

Izražanje v tujem jeziku in reprodukcija znanja sta
solidna ter vključujeta razumevanje snovi, vendar
brez posebne globine in podrobnosti. Učiteljeva
pomoč je še vedno potrebna. Učenec govori
netekoče, s pogostimi premori.
4 (prav dobro) Učenec govori ustrezno glede na nalogo.
Pripoveduje z malo dodatnimi spodbudami, navaja
primere iz lastnih izkušenj. Govori pretežno tekoče, s
pogostimi zatikanji. Nepopolnost znanja se pokaže le
pri določenih vsebinah.
5 (odlično)
Učenec samostojno, jasno in suvereno nastopa,
pripoved je tekoča in povezana. Učenec argumentira
s svojimi primeri.

Dokaj raznoliko,
ustrezno, le občasno
neustrezno.
Besedišče je bogato,
raznoliko in ustrezno
glede na vprašanje.
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Učenec uporablja omejen nabor jezikovnih
sredstev in struktur. Le-te uporablja s pogostimi
manjšimi napakami in občasnimi večjimi
napakami. Povedi občasno neustrezno povezuje.

Učenec uporablja pester nabor jezikovnih
izraznih sredstev in slovničnih struktur. Le-te
pravilno uporablja, z občasnimi napakami.
Povedi ustrezno povezuje.

I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ANGLEŠČINI V 4., 5.
IN 6. RAZREDU
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Opisni kriteriji za vrednotenje pisnega sporočanja
VSEBINA – 4 točke
4 Besedilo popolnoma ustreza zahtevam naloge. Učenec je upošteval vse iztočnice in jih odlično razvil z več povedmi.
3 Vsebina je primerna. Besedilo ustreza zahtevam naloge. Učenec je upošteval navodila in vključil vse iztočnice. Nekaterih iztočnic ni razvil.
2 Vsebina je primerna, vendar pomanjkljiva. Besedilo ne ustreza zahtevam naloge v celoti. Učenec je nekatere iztočnice zgolj omenil ali pa jih
je izpustil. Besedilo je zapisano v povedih, ki lahko vsebujejo tudi nekaj naštevanja.
1 Vsebina je pomanjkljiva in skromna. Besedilo le še delno ustreza zahtevam naloge. Učenec je razvil le eno iztočnico, ostale pa je le omenil ali
izpustil. Besedilo je zapisano v povedih, ki so mestoma lahko nerazumljive.
0 Besedilo ne ustreza zahtevam naloge. Učenec je omenil le eno iztočnico ali besedila za vrednotenje ni ali pa je večinoma nerazumljivo.
BESEDIŠČE – 4 točke
4 Besedišče je bogato, pravilno rabljeno in ustreza zahtevam naloge. Napake v zapisu besed pojavljajo samo izjemoma.
3 Besedišče je pravilno rabljeno, ustreza zahtevam naloge in ni ponavljajoče. Nekaj povedi vsebuje napake v zapisu besed, ki ne ovirajo
razumevanja besedila.
2 Besedišče je pravilno rabljeno, ustreza zahtevam naloge, je osnovno in/ali ponavljajoče. Pojavljajo se napake v zapisu besed, ki lahko delno
ovirajo razumevanje besedila
1 Besedišče je delno pravilno rabljeno in delno ustreza zahtevam naloge, je skromno in/ali ponavljajoče. Mnoge povedi vsebujejo napake v
zapisu besed, ki ovirajo razumevanje besedila.
0 Besedišče ni pravilno rabljeno, ne ustreza zahtevam naloge in/ali je preskromno za vrednotenje. Skoraj vse povedi vsebujejo napake v zapisu
besed, pri številnih besedah pomen zato ni jasen.
SLOVNICA – 3 točke
3 Besedilo vsebuje pravilno rabljene osnovne slovnične strukture ter več raznolikih slovničnih struktur, ki so večinoma pravilno in ustrezno
rabljene.
2 Besedilo vsebuje pravilno rabljene osnovne slovnične strukture in nekaj raznolikih slovničnih struktur, ki so večinoma pravilno in ustrezno
rabljene.
1 Besedilo vsebuje nekaj slovničnih struktur. Tudi osnovne slovnične strukture so občasno nepravilne in neustrezno rabljene.
0 Besedilo ne vsebuje raznolikih slovničnih struktur. Slovnične strukture so večinoma nepravilne in neustrezno rabljene
ZGRADBA BESEDILA – 2 točki
2 Besedilo je koherentno. Misli so jasno izražene in si sledijo v logičnem sosledju. Deli besedila so dobro povezani na ravni povedi in na ravni
celotnega sestavka. Napak v rabi ločil (velika začetnica, končna ločila) ni.
1 Besedilo je pretežno koherentno. Misli so občasno nejasno izražene oziroma si ne sledijo v logičnem sosledju. Deli besedila na ravni povedi in
na ravni celotnega sestavka niso vedno dobro povezani. Napake v rabi ločil (velika začetnica, končna ločila) so prisotne.
0 Besedilo ni koherentno. Misli so nejasno izražene in si ne sledijo v logičnem sosledju. Deli besedila na ravni povedi in na ravni celotnega
sestavka med seboj niso povezani. Napake v rabi ločil(velika začetnica, končna ločila) so pogoste.
VSEBINSKI SKLOPI

4. razred
Obravnavani vsebinski sklopi:
• Moji prijatelji in jaz
• Moja šola
• Hišni ljubljenčki in druge živali
• Moja hiša in moja družina
• Števila od 0 do 100
• Meseci
• Krajevni predlogi
• UČENJE SKOZI IGRO: Pouk je povezan z glasbeno in likovno vzgojo – otroci se učijo in pojejo pesmi v angleščini; nove besede osvajajo in
utrjujejo z izdelovanjem slikovnega slovarja in reševanjem interaktivnih vaj.
• POUDAREK NA SLUŠNEM IN BRALNEM RAZUMEVANJU: Cilj je, da znajo učenci v slovenščini obnoviti, kaj so poslušali ali prebrali (zgodbice,
stripi, dialogi).
• BOGATENJE BESEDNEGA ZAKLADA: Pomembno je, da učenci besedo prepoznajo (vedo, kaj pomeni, ko jo vidijo zapisano) ter da se zavedajo
razlike med zapisano in izgovorjeno besedo. Poudarek je na urjenju izgovorjave.
• NE UČIMO SE SLOVNIČNIH PRAVIL: Otroci osvojijo nekatere slovnične strukture v obliki fraz. Pišejo in pripovedujejo po modelu, povezujejo
dele povedi v celoto, znajo povezati vprašanje z ustreznim odgovorom.
• ZAPIS: Učenci začnejo osvajati pravilen zapis besed. Zaradi razlike med govorjeno in pisano besedo v angleščini, je osvajanje pravilnega
zapisa težek in dolgotrajen proces. Na tej stopnji se pravilen zapis besed ne ocenjuje, zelo pomembna pa je natančnost učencev pri prepisu
besed in krajših besedil.
Pri učenju tujega jezika je izjemno pomembno, da učenci besedila tudi poslušajo. Učenci imajo brezplačen dostop do elektronske izdaje
učbeniškega kompleta Reach for the Stars, tako da imajo možnost, da vse posnetke poslušajo tudi doma.
Na začetku šolskega leta bodo učenci pri urah angleščine dobili vse potrebne napotke za slučaj dela na daljavo. Naučile jih bomo naslednje:
• uporabo elektronskih slovarjev na osebnem računalniku in drugih napravah,
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Z učenci si bomo ogledale primer gradiva za delo na daljavo in preverile, ali razumejo navodila za delo.

5. razred
Obravnavani vsebinski sklopi:
• Moj obraz in telo
• Moja najljubša hrana
• Moje mesto, poklici, prevozna sredstva
• Moja najljubša žival
• Letni časi in vreme
• Oblačila

ANGLEŠČINA
1. – 3. razred
Pouk tujega jezika v prvi triadi poteka preko vsebin primernih starosti učencev in njihovim izkušnjam iz vsakdanjega življenja. Vsebine se med
seboj medpredmetno povezujejo. Pouk je organiziran konkretno z različnimi krajšimi aktivnostmi. Vključene so igralne in gibalne dejavnosti.
Posebna skrb je namenjena motivaciji učencev. Učenci pridobivajo izkušnje s tujim jezikom s poudarkom na spodbujanju in razvijanju slušnih in
govornih zmožnosti.
VSEBINSKI SKLOPI
Pri pouku obravnavamo naslednje vsebinske sklope.
1. razred: Jaz, Jesen, Predlogi, Zima, Pomlad, Družina, Moje telo
2. razred: Jaz in moji prijatelji, Jesen, V učilnici, Zima, Pomlad, Živali, Poletje
3. razred.: O meni, Promet, Živali, Zima, Pomlad, Zdravje, Slovenija
4. razred: Moji prijatelji in jaz, Moja šola, Hišni ljubljenčki in druge živali, Moja hiša in moja družina, Števila od 0 do 100, Meseci, Krajevni
predlogi

4. razred
• UČENJE SKOZI IGRO: Pouk je povezan z glasbeno in likovno vzgojo – otroci se učijo in pojejo pesmi v angleščini; nove besede osvajajo in
utrjujejo z izdelovanjem slikovnega slovarja in reševanjem interaktivnih vaj.
• POUDAREK NA SLUŠNEM IN BRALNEM RAZUMEVANJU: Cilj je, da znajo učenci v slovenščini obnoviti, kaj so poslušali ali prebrali (zgodbice,
stripi, dialogi).
• BOGATENJE BESEDNEGA ZAKLADA: Pomembno je, da učenci besedo prepoznajo (vedo, kaj pomeni, ko jo vidijo zapisano) ter da se zavedajo
razlike med zapisano in izgovorjeno besedo. Poudarek je na urjenju izgovorjave.
• NE UČIMO SE SLOVNIČNIH PRAVIL: Otroci osvojijo nekatere slovnične strukture v obliki fraz. Pišejo in pripovedujejo po modelu, povezujejo
dele povedi v celoto, znajo povezati vprašanje z ustreznim odgovorom.
• ZAPIS: Učenci začnejo osvajati pravilen zapis besed. Zaradi razlike med govorjeno in pisano besedo v angleščini, je osvajanje pravilnega
zapisa težek in dolgotrajen proces. Na tej stopnji se pravilen zapis besed ne ocenjuje, zelo pomembna pa je natančnost učencev pri prepisu
besed in krajših besedil.
Pri učenju tujega jezika je izjemno pomembno, da učenci besedila tudi poslušajo. Učenci imajo brezplačen dostop do elektronske izdaje
učbeniškega kompleta Reach for the Stars, tako da imajo možnost, da vse posnetke poslušajo tudi doma.
Na začetku šolskega leta bodo učenci pri urah angleščine dobili vse potrebne napotke za slučaj dela na daljavo. Naučile jih bomo naslednje:
• uporabo elektronskih slovarjev na osebnem računalniku in drugih napravah,
• načela vljudne elektronske komunikacije,
• uporabo interaktivnih učbeniških gradiv.
Z učenci si bomo ogledale primer gradiva za delo na daljavo in preverile, ali razumejo navodila za delo.

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ANGLEŠČINI V
7., 8., IN 9. RAZREDU
1. Temeljni in minimalni standardi znanja
Učenci razvijajo in poglabljajo jezikovno znanje ter vse štiri jezikovne sposobnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje),
postopoma se seznanjajo z jezikovnimi normami, konvencijami in funkcijami, ki omogočajo sprva reproduktivno, pozneje vedno bolj produktivno
poglabljanje v tematske sklope, ki ustrezajo mladostniku in njegovim interesom.
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• načela vljudne elektronske komunikacije,
• uporabo interaktivnih učbeniških gradiv,
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TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PO 4 JEZIKOVNIH SPOSOBNOSTIH
V besedilu so minimalni standardi podloženi s sivo barvo.

SLUŠNO RAZUMEVANJE (SR)

TEMELJNI STANDARDI
Ob koncu tretjega obdobja učenec ob poslušanju besedil in poslušanju z gledanjem pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
• izkorišča večino prvin nebesedne podpore in uporablja druge strategije (npr. vprašanja govorcu za razjasnitev, sklepanje o pomenu iz
sobesedila ipd.) ter tako hitreje in bolje razume govorjena besedila;
• izlušči glavne misli poslušanega besedila in glavne poudarke pogovora;
• razume podatke, podrobnosti v govorjenih besedilih iz različnih virov in različne tematike;
• razume neposredno izražena stališča in namen govorcev, npr. prošnja, prepoved;
• prepozna časovno zaporedje dogodkov v mestoma tudi bolj zapletenih besedilih;
• prepozna nekatere značilnosti v govoru uporabljenega jezikovnega registra.

MINIMALNI STANDARDI
•
•
•
•
•

redko oz. tudi manj ustrezno uporablja ali interpretira nebesedno podporo;
izlušči glavne misli besedila in glavne poudarke pogovora (vodeno?);
razume nekaj neposredno izraženih podatkov, podrobnosti v govorjenih besedilih iz različnih virov in njemu bližnje tematike;
razume neposredno izražen sporočilni namen govorcev, npr. prošnja, prepoved;
prepozna osnovno časovno zaporedje dogodkov v besedilih, v katerih si prvine sledijo linearno in so označene z ustreznimi označevalci
sosledij.
Daljša besedila učenci poslušajo večkrat. Odziv: učenci pokažejo razumevanje z nebesednim odzivom (ravnanjem) in besednim odzivom. Besedni
(govorni ali pisni) odziv v angleščini je kratek, daljši govorni odziv (npr. povzemanje glavnih misli besedila) je v slovenščini.

BRALNO RAZUMEVANJE (BR)
TEMELJNI STANDARDI
Učenec ob tihem branju besedil pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
• prepozna in ugotovi vrsto besedila (npr. razglednica, pismo, kratek članek, pesem itn.);
• razume glavno misel besedil z osebnega in delno širšega tematskega področja;
• razume podrobnosti v besedilih;
• poišče v daljšem ali več krajših besedilih določene podatke (ki jih potrebuje za izpolnitev zastavljene naloge);
• bere in razume pisna navodila, ki so večpovedna, s slikovno podporo ali brez nje (avtomati, telefoni, druge naprave);
• dokaj natančno razume pripovedno besedilo in osnovna notranja razmerja (npr. časovna, vzročno-posledična);
• prebere obsežnejše besedilo (izvirno ali jezikovno poenostavljeno besedilo) in prepozna nekatere okoliščine (npr. dogajalni kraj, čas, osebe;
med osebami in dogodki itn., prepozna temeljna sporoila in nekatere podrobnosti);
• oblikuje in razloži svoj odnos do prebranega besedila;
• prepozna in razume nebesedne okoliščine (npr. sporočilni namen, mnenje, neposredno izraženo v besedilu, čustva in želje v zasebnih pismih
itn.);
• razume običajne znake, simbole (piktograme) in napise (npr. v javnih prostorih, naselju, prometu itn.);
• uporablja ustrezne strategije za izbor, razumevanje in obdelavo besedil.

MINIMALNI STANDARDI
• ugotovi vrsto besedila (npr. razglednica, pismo, kratek članek, pesem itn.);
• razume glavno misel krajšega besedila iz osebnega in delno širšega tematskega področja;
• razume jasno izpostavljene, izražene podrobnosti v besedilu;
• poišče v daljšem ali ve krajših besedilih določene podatke (ki jih potrebuje za izpolnitev zastavljene naloge);
• bere in razume pisna navodila (npr. za uporabo), tudi večpovedna, s slikovno podporo (avtomati, telefoni, druge naprave);
• v prebranem besedilu (jezikovno poenostavljeno besedilo ali preprosto izvirno) prepozna nekatere okoliščine (npr. osebe, dogajalni kraj, čas);
• oblikuje in preprosto razloži svoj odnos do prebranega besedila;
• razume običajne znake, simbole (piktograme) in osnovne, pogosto rabljene napise (npr. v javnih prostorih, naselju, prometu itn.).
Pri branju učenec večkrat potrebuje razlago besed in večkratno branje. Odziv: pri bralnih dejavnostih učenci uporabljajo nebesedni odziv, besedni
v angleščini je kratek, daljši besedni odziv je v slovenščini.

GOVORJENJE (G)
TEMELJNI STANDARDI
Učenec pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
• obvlada preproste in občasno tudi daljše in bolj zapletene, večinoma jasno strukturirane sporočanjske in sporazumevalne dejavnosti v
večinoma znanih okoliščinah;
• govorno se odziva na pobude o temah iz njegovega bližnjega in širšega življenjskega okolja;
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MINIMALNI STANDARDI
Učenec pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
• obvlada krajše, preproste in jasno strukturirane sporočanjske in sporazumevalne dejavnosti v znanih okoliščinah;
• govorno se odziva na pobude o temah iz njegovega bližnjega življenjskega okolja;
• predstavlja, opisuje in pripoveduje; govorjenje je manj koherentno, razume se smisel sporočila.
V (po)govoru večinoma uporablja:
• osnovno besedišče z njemu znanih tematskih področij; večkrat neustrezno poimenuje mejen obseg slovničnih struktur – bolj zapletene tvori
in rabi z napakami – in osnovna vezniška sredstva; zlasti v prostem govoru dela napake, npr. pri rabi glagolskih asov, te občasno ovirajo
razumljivost govora;
• nebesedno podporo;
• govor deloma prilagaja razmeram (namen, sogovornik);
• izgovor je večinoma razumljiv, z opaznim naglasom in napakami;
• v govoru upošteva temeljna pravila medkulturnega sporazumevanja (npr. ne sega v besedo);
• govor se učencu zatika, išče izraze, prekinja, ponavlja, preoblikuje itn.
Sporočanjske dejavnosti so preproste, krajše in večinoma jasno strukturirane (MS: samo jasno strukturirane): enogovorna dejavnost ob vidni ali
besedni iztočnici oz. brez iztočnic, glasno branje, opisovanje, predstavljanje, tvorjenje navodil itn., preproste, krajše in večinoma jasno
strukturirane sporazumevalne dejavnosti v učencu znanih okoliščinah. Učenec sprašuje in odgovarja na preprosta vprašanja, se besedno/
nebesedno odziva na iztočnice (npr. vprašanja, pozivi itn.), sodeluje v vnaprej naučenih in nenaučenih dialogih (informativnih, izraža svoje
mnenje, pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, navezuje stik, se opravičuje in poslavlja, telefonira, uresničuje svoja
zanimanja (izraža potrebe in želje, prepovedi, prošnje, išče in ponuja pomoč), izraža počutje in občutke (presenečenje, zadovoljstvo, zanimanje
itn.), sodeluje v igrah vlog, razpravlja.

PISANJE (P)
TEMELJNI STANDARDI
Učenec pokaže naslednja znanja v opisanih okoliščinah:
• piše večstavne povedi, piše besedila: o temah, ki so ustrezne tej starostni stopnji, z večinoma konkretno in redko delno abstraktno vsebino.
Besedila vsebujejo:
• širši nabor besedišča, pretežno konkretno, poimenovanje je večinoma ustrezno;
• ve raznovrstnih, tudi bolj zapletenih slovničnih struktur; temeljne strukture so rabljene razmeroma zanesljivo, pri rabi zapletenejših dela
napake in tvori nerodne formulacije; besedni red v enostavni povedi je večinoma pravilen, v večstavčnih še dela nekatere napake; napake
večinoma ne ovirajo razumljivosti besedila;
• ve raznovrstnih vezniških sredstev (npr. označevanje sosledja, vzročnosti, pogojnosti – first, then, after that, because, if, when itn.) in s
preprostimi kohezivnimi sredstvi povezuje stavke v linearno besedilo; teme so večinoma ustrezno razvite.
Učenec:
• večinoma ustrezno zapisuje znane besede; v zapisu so pomanjkljivosti;
• ločila uporablja večinoma ustrezno (težave le pri rabi vejic, vezajev itd.);
• brez večjih pomanjkljivosti uporablja osnovne standardne oblike (angl. layout) znanih vrst besedil (npr. zasebno pismo, elektronsko
sporočilo), pripovedno besedilo leni na odstavke;
• pisna besedila prilagodi naslovniku in sporočilnemu namenu, besedilni vrsti ter zvrsti/stopnji formalnosti;
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• začne, vodi in konča pogovor, razpravlja z drugimi učenci.
• razmeroma jasno in natančno, podrobno in tudi poglobljeno predstavlja, opisuje in pripoveduje, pojasnjuje, primerja, utemeljuje, izraža in
podkrepi mnenja in
• obvlada krajše, preproste in jasno strukturirane sporočanjske in sporazumevalne dejavnosti v znanih okoliščinah;
• govorno se odziva na pobude o temah iz njegovega bližnjega življenjskega okolja;
• predstavlja, opisuje in pripoveduje; govorjenje je manj koherentno, razume se smisel sporočila.
V (po)govoru večinoma uporablja:
• osnovno besedišče z njemu znanih tematskih področij;
• ve raznovrstnih, tudi bolj zapletenih slovničnih struktur in osnovna vezniška sredstva;
• osnovne, pri pouku obravnavane strukture uporablja dokaj dobro, občasno dela napake pri rabi zahtevnejših in neobravnavanih struktur,
zlasti v prostem govoru, npr. rabi glagolskih asov; te lahko občasno ovirajo razumljivost govora;
• nebesedno podporo, ki je dokaj usklajena s sporočilom;
• osnovne komunikacijske strategije;
• govor prilagaja razmeram (namen, sogovornik);
• izgovor je večinoma razumljiv, z opaznim naglasom in napakami;
• v govoru upošteva temeljna pravila medkulturnega sporazumevanja (npr. ne sega v besedo);
• govor je bolj teko z značilnimi prekinitvami, ponavljanji, preoblikovanji itn.
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• obvlada naslednje strategije pisanja: zapisovanje (zapiski, opomniki), izpisovanje (preprosti kratki članki), izpolnjevanje (tabel, vprašalnikov,
vprašalnikov, obrazcev itn.), prenašanje informacij (iz besedila v tabele in obratno). V procesu ustvarjanja besedila uporablja različne
postopke načrtovanja, spremljave in urejanja svojega pisanja.

MINIMALNI STANDARDI
Učenec pokaže naslednja minimalna znanja v opisanih okoliščinah:
• piše povedi, besedni red je večkrat manj ustrezen;
• piše besedila: o temah, ki so ustrezne tej starostni stopnji, z večinoma konkretno in redko delno abstraktno vsebino.
Besedila vsebujejo:
• konkretno, pogosto rabljeno besedišče, poimenovanje je tudi neustrezno;
• večinoma preproste slovnične strukture, redko bolj zapletene; temeljne strukture so rabljene s pomanjkljivostmi, pri tvorbi in rabi
zapletenejših dela učenec precej napak in tvori nerodne formulacije; napake tudi ovirajo razumljivost besedila;
• pretežno osnovna vezniška sredstva; učenec s preprostimi kohezivnimi sredstvi povezuje stavke v linearno besedilo;
• zapis besed je pomanjkljiv, a večinoma razumljiv.
Učenec:
• ločila uporablja delno ustrezno (težave pri rabi vejic, vezajev itd.);
• uporablja nekaj značilnosti znanih standardnih oblik (angl. layout) znanih vrst besedil (npr. zasebno pismo, elektronsko sporočilo);
• pisna besedila deloma prilagodi naslovniku; obvlada naslednje strategije pisanja: zapisovanje (zapiski, opomniki), izpisovanje (preprosti
kratki članki), izpolnjevanje (tabel, vprašalnikov, vprašalnikov, obrazcev itn.), prenašanje informacij (iz besedila v tabele in obratno). V
procesu ustvarjanja besedila uporablja različne postopke načrtovanja, spremljave in urejanja svojega pisanja.
Vrste pisnih besedil: blogi, članki, npr. za šolska glasila, deli besedila, dnevniki (aktivnosti, o preteklih dogodkih), elektronska sporočila, intervjuji,
letaki, navodila, povzetki – obnove (prebranega besedila), obrazci, oglasi, opisi, osebna pisma, osebni slovarji, poročila, prispevki na forumih,
razglednice, sestavki, seznami, sporočila, stripi, ustvarjalno pisanje (ne za MS), vabila, npr. na šolski ples, voščilnice, zapiski, zgodbe po
iztočnicah.

2. Načrt ocenjevanja znanja
USTNO
Učenec je v šolskem letu trikrat ustno ocenjen. Ocenjujemo slušno razumevanje, govor in poznavanje besedišča ter slovničnih struktur.
Oblike:
• odzivanje na učiteljeve (ne-)jezikovne impulze
• ubesedovanje slikovnih impulzov
• prevzemanje vlog (simulacija) in igranje kratkih dialogov
• vodeni dialog
• odgovarjanje na vprašanja, vezana na obravnavane učne vsebine
• reagiranje na osebna vprašanja
• ustna predstavitev na znano temo.

PISNO
Učenec je v šolskem letu trikrat pisno ocenjen. Preverjamo slušno in bralno razumevanje, pisanje in poznavanje besedišča ter slovničnih struktur.
Obseg snovi, tipi nalog in kriteriji ocenjevanja so znani vnaprej. Učitelj predhodno preverja znanje s sprotnim preverjanjem znanja (ustno, pisno)
in pisnim preverjanjem, ki se izvede vsaj en teden pred napovedanim pisnim preizkusom.
Datum ocenjevanja učitelj napove vnaprej, prav tako tudi obseg snovi. Šolska naloga je sestavljena tako, da lažjim sledijo težje naloge. Obseg
šolske naloge mora biti primeren in preizkušen. Število možnih točk je vnaprej znano in zapisano. Po šolski nalogi učenci napišejo skupno popravo.
Oblike:
• pravilno/narobe (pri nalogah bralnega razumevanja)
• vprašanja in odgovori
• naloge povezovanja
• naloge razvrščanja
• naloge dopolnjevanja
• naloge vstavljanja (s sestavinami ali brez njih)
• naloge opisovanja (s pomočjo slikovnega impulza).
Zaključna ocena je sestavljena iz vseh ocen, ki jih učenec pridobi v šolskem letu ter odraža celostno znanje glede na zastavljene cilje predmeta,
učenčev napredek in odnos do predmeta, ki se kaže tudi v sodelovanju pri rednem pouku in opravljanju dogovorjenih obveznosti pri predmetu.
Zaključna ocena je sestavljena iz preverjanja in ocenjevanja vseh štirih jezikovnih spretnosti, razen v primeru objektivnih, individualnih
posebnostih učenca (slabovidnost, težave s sluhom, disleksija). Pri teh učencih bolj ocenjujemo sposobnosti, pri katerih težave, ki jih imajo, ne
vplivajo na njihovo uspešnost.
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3. Kriteriji ocenjevanja znanja
Učenci so s kriteriji ocenjevanja seznanjeni pri uvodni uri na začetku šolskega leta ter pred ocenjevanjem znanja. Kriterije ocenjevanja učitelj
obesi na oglasno desko v učilnici.
Pri pisnem ocenjevanju učitelj:
• upošteva splošna merila ocenjevanja za angleščino,
• natančno opredeli standarde, ki jih bo ocenjeval glede na izbrane oblike ocenjevanja,
• upošteva merilno lestvico (pretvorba doseženega % točk v oceno od 1 do 5): 91 % - odlično (5), 81 % - prav dobro (4), 65 % - dobro (3),
45 % - zadostno (2).
Opisni kriteriji za ustno ocenjevanje znanja:
OCENA
1 (nezadostno)

2 (zadostno)

3 (dobro)

4 (prav dobro)

5 (odlično)

SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST
Učenec ne komunicira, pozna le drobce učne snovi.
Zamenjuje pojme. Povedi so pomensko
nerazumljive. Učencu ne pomagajo niti dodatna
vprašanja. Minimalni standardi niso doseženi.
Učenec pogosto govori neustrezno in rabi stalne
dodatne spodbude. Izražanje je skopo, ni tekoče, z
motečimi premori, vendar učenec obvlada bistvene
elemente oz. dosega minimalne standarde znanja.

BESEDIŠČE
Besede so rabljene
napačno, besedišče je
neprimerno,
preskromno.
Skromno in
ponavljajoče, pogosto
neustrezno.

Izražanje v tujem jeziku in reprodukcija znanja sta
solidna ter vključujeta razumevanje snovi, vendar
brez posebne globine in podrobnosti. Učiteljeva
pomoč je še vedno potrebna. Učenec govori s
pogostimi premori, ne govori tekoče.
Učenec govori ustrezno glede na nalogo.
Pripoveduje z malo dodatnimi spodbudami, navaja
primere iz lastnih izkušenj. Govori pretežno tekoče,
s pogostimi zatikanji. Nepopolnost znanja se pokaže
le pri določenih vsebinah.
Učenec samostojno, jasno in suvereno nastopa,
pripoved je tekoča in povezana. Učenec
argumentira s svojimi primeri.

Omejeno in
ponavljajoče,
večinoma ustrezno.
Dokaj raznoliko,
ustrezno, le
občasno neustrezno.
Besedišče je bogato,
raznoliko in ustrezno
glede na vprašanje.

SLOVNICA IN KOHERENCA
Slovnica je revna, preskromna in nepravilna.

Učenec uporablja omejen nabor jezikovnih
sredstev in struktur. Le-te uporablja s
pogostimi manjšimi napakami in občasnimi
večjimi napakami. Povedi občasno neustrezno
povezuje.
Učenec uporablja omejen nabor jezikovnih
izraznih sredstev in slovničnih struktur. Le-te
uporablja s pogostimi manjšimi napakami in
občasnimi večjimi napakami. Povedi občasno
neustrezno povezuje.
Učenec uporablja ustrezen nabor jezikovnih
izraznih sredstev in slovničnih struktur. Lete večinoma pravilno uporablja, napake so
manjše. Povedi večinoma ustrezno povezuje.
Učenec uporablja pester nabor jezikovnih
izraznih sredstev in slovničnih struktur. Le-te
pravilno uporablja, z občasnimi napakami.
Povedi ustrezno povezuje.

Opisni kriteriji za govorni nastop:
• Pri govorni predstavitvi učenec ne sme brati z lista.
• Na slikovnem materialu (plakat, PowerPoint) so lahko zapisane samo ključne besede (samostalniki, ki niso povezani v povedi).
Odlično (5):
• Učenec jasno predstavi problem/temo naloge in argumentira.
• Zaključke podkrepi s podatki in vizualnimi pripomočki.
• Spretno in ustrezno odgovarja na vprašanja učitelja in sošolcev.
• Svojim sošolcem predstavi nabor novega besedišča, ki ga je v procesu dela usvojil, če se to zahteva.
• Učenec samostojno ter sproščeno govori in gleda poslušalce v oči.
• Uporablja pravilno izgovarjavo, naglaševanje besed in stavčno intonacijo.
• Učenec se izraža tekoče in pravilno. Jezikovnih napak skorajda ni.
• Besedišče, ki ga uporablja, je nadpovprečno bogato, a vseeno razumljivo poslušalcem.
• Učenec material za ponazoritev smiselno uporabi ter predstavi.
• Navede tudi vire, ki jih je uporabil za oblikovanje besedila predstavitve.
Prav dobro (4):
• Učenec ustrezno predstavi problem/ temo naloge in razvije zahtevane iztočnice.
• Temo podkrepi z ustrezno količino podatkov in poslušalcem predstavi nabor novega besedišča, če se to zahteva.
• Daje jasne odgovore na zastavljena vprašanja.
• Vsebino predstavi kot celoto in jo logično poveže.
• Govori samostojno, vendar se izraža manj tekoče, občasno se mu zatika, naredi manjše jezikovne napake.
• Uporabi primerno hitrost in glasnost govora ter ustrezno izgovarjavo.
• Učenec material za ponazoritev smiselno uporabi ter predstavi.
• Navede tudi vire, ki jih je uporabil za oblikovanje besedila predstavitve.
Dobro (3):
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI ANGLEŠČINI V 7., 8.,
IN 9. RAZREDU
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• Učenec opiše problem / temo naloge in poda zaključke.
• Podatki za podkrepitev zaključkov so skromni.
• Govor in raba jezika sta večinoma ustrezna.
• Učenec odgovori na večino vprašanj občinstva.
• Učenec pripravi nabor novega besedišča, če se to zahteva, v manjšem obsegu.
• Nastop je dokaj suveren.
• Vsebina, ki jo predstavi, je le delno povezana.
• Večinoma govori razumljivo.
• Učenec se izraža okorno in skopo.
• Besede, ki jih uporabi, so večinoma primerne, občasno pa tudi napačno rabljene in se ponavljajo.
• Občasno potrebuje pomoč učitelja.
• Slikovni material je skop in manj ustrezen.
Zadostno (2):
• Učenec pomanjkljivo predstavi problem / temo.
• Zaključki so pomanjkljivi ali jih ni.
• Sporočilnost je še razumljiva, a je veliko osnovnih jezikovnih napak.
• Odgovori na vprašanja občinstva vsebujejo pomanjkljive ali le najosnovnejše informacije.
• Pri posameznih delih govora je nerazumljiv.
• Pri predstavitvi se mu zatika.
• Večkrat potrebuje pomoč učitelja, da nadaljuje.
• Učenec ne pripravi slikovnega materiala in novega besedišča.
Nezadostno (1):
• Tema je neustrezna in nezadovoljivo pripravljena, sporočilni namen ni dosežen.
• Interakcije s poslušalci ni.
• Tudi ob pomoči učitelja učenec predstavitve ne izpelje do konca oz. ne predstavi novega besedišča.
• Učenec je negativno ocenjen, če predstavitve ne želi opraviti oz. je popolnoma nepripravljen na predstavitev.
Opisni kriteriji za pisno sporočanje:
VSEBINA – 4 točke
4 Besedilo popolnoma ustreza zahtevam naloge. Učenec je upošteval vse iztočnice in jih odlično razvil z več povedmi.
3 Vsebina je primerna. Besedilo ustreza zahtevam naloge. Učenec je upošteval navodila in vključil vse iztočnice. Nekaterih iztočnic ni razvil.
2 Vsebina je primerna, vendar pomanjkljiva. Besedilo ne ustreza zahtevam naloge v celoti. Učenec je nekatere iztočnice zgolj omenil ali pa jih
je izpustil. Besedilo je zapisano v povedih, ki lahko vsebujejo tudi nekaj naštevanja.
1 Vsebina je pomanjkljiva in skromna. Besedilo le še delno ustreza zahtevam naloge. Učenec je razvil le eno iztočnico, ostale pa je le omenil ali
izpustil. Besedilo je zapisano v povedih, ki so mestoma lahko nerazumljive.
0 Besedilo ne ustreza zahtevam naloge. Učenec je omenil le eno iztočnico ali besedila za vrednotenje ni ali pa je večinoma nerazumljivo.
BESEDIŠČE – 4 točke
4 Besedišče je bogato, pravilno rabljeno in ustreza zahtevam naloge. Napake v zapisu besed pojavljajo samo izjemoma.
3 Besedišče je pravilno rabljeno, ustreza zahtevam naloge in ni ponavljajoče. Nekaj povedi vsebuje napake v zapisu besed, ki ne ovirajo
razumevanja besedila.
2 Besedišče je pravilno rabljeno, ustreza zahtevam naloge, je osnovno in/ali ponavljajoče. Pojavljajo se napake v zapisu besed, ki lahko delno
ovirajo razumevanje besedila
1 Besedišče je delno pravilno rabljeno in delno ustreza zahtevam naloge, je skromno in/ali ponavljajoče. Mnoge povedi vsebujejo napake v
zapisu besed, ki ovirajo razumevanje besedila.
0 Besedišče ni pravilno rabljeno, ne ustreza zahtevam naloge in/ali je preskromno za vrednotenje. Skoraj vse povedi vsebujejo napake v zapisu
besed, pri številnih besedah pomen zato ni jasen.
SLOVNICA – 3 točke
3 Besedilo vsebuje pravilno rabljene osnovne slovnične strukture ter več raznolikih slovničnih struktur, ki so večinoma pravilno in ustrezno rabljene.
2 Besedilo vsebuje pravilno rabljene osnovne slovnične strukture in nekaj raznolikih slovničnih struktur, ki so večinoma pravilno in ustrezno
rabljene.
1 Besedilo vsebuje nekaj slovničnih struktur. Tudi osnovne slovnične strukture so občasno nepravilne in neustrezno rabljene.
0 Besedilo ne vsebuje raznolikih slovničnih struktur. Slovnične strukture so večinoma nepravilne in neustrezno rabljene
ZGRADBA BESEDILA – 2 točki
2 Besedilo je koherentno. Misli so jasno izražene in si sledijo v logičnem sosledju. Deli besedila so dobro povezani na ravni povedi in na ravni
celotnega sestavka. Napak v rabi ločil (velika začetnica, končna ločila) ni.
1 Besedilo je pretežno koherentno. Misli so občasno nejasno izražene oziroma si ne sledijo v logičnem sosledju. Deli besedila na ravni povedi in
na ravni celotnega sestavka niso vedno dobro povezani. Napake v rabi ločil (velika začetnica, končna ločila) so prisotne.
0 Besedilo ni koherentno. Misli so nejasno izražene in si ne sledijo v logičnem sosledju. Deli besedila na ravni povedi in na ravni celotnega
sestavka med seboj niso povezani. Napake v rabi ločil(velika začetnica, končna ločila) so pogoste.
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MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI LIKOVNI
UMETNOSTI
STANDARDI ZNANJA PRI LIKOVNI UMETNOSTI
Standardi znanja izhajajo iz zapisanih ciljev, dejavnosti in pojmov. Učenci glede na zahteve v učnem načrtu in skladno s svojimi zmožnostmi v
svojih izdelkih likovno izrazijo razumevanje likovnih problemov (pojmov), predvidenih v učnem načrtu. Učitelj je dolžan upoštevati učenčev
napredek v celotnem procesu izražanja in ne samo končnega izdelka, ki je rezultat učenčevih psihomotoričnih sposobnosti.
Temeljni in minimalni standardi znanja ob zaključku drugega triletja ( 6. razred ter NIP umetnost )
Učenec/učenka:
• v likovnih izdelkih uporabi, likovni nalogi primerne načine linearnega izražanja;
• pozna značilnosti barv in to znanje uporabi pri izvedbi slikarske likovne naloge;
• izvede in pojasni proces nastanka grafičnega odtisa;
• ob izvajanju likovnih nalog oblikovanja v prostoru pojasni s tem povezane likovne pojme;
• pozna obravnavane likovno izrazne zmožnosti oblikovanja na ploskvi in v prostoru;
• ob primerih likovnih del prepozna ter pojasni obravnavane likovne pojme in motive;
• za likovno izražanje z različnimi materiali izbere ustrezna orodja.
Temeljni in minimalni standardi znanja ob zaključku tretjega triletja (7, 8, 9, razred TER LS 1,2,3 ) )
Učenec/učenka:
• razlikuje in v likovnih delih uporabi različne kompozicijske rešitve;
• v likovnih izdelkih gradi prostor z uporabo prostorskih ključev in perspektive;
• razlikuje barvna nasprotja (barvne kontraste) in to znanje uporabi pri slikarskih likovnih nalogah;
• v skladu z likovno nalogo izvede in pojasni proces nastanka grafičnega lista;
• ob izvajanju likovnih nalog oblikovanja v prostoru pojasni s tem povezane likovne pojme;
• pojasni pomen kulturne dediščine za slovenski in svetovni prostor;
• pri oblikovanju na ploskvi in pri oblikovanju prostora izrazi posebnosti tekstur in površin;
• pri likovnem izražanju samostojno uporablja likovne tehnike;

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI LIKOVNI UMETNOSTI
NAČRT IN KRITERIJI OCENJEVANJA PRI LUM
1. Preverjanje znanja
Je sestavni del vsake didaktične enote, ne glede na to ali izvedba likovne naloge traja eno ali več didaktičnih enot (npr. večji vsebinski sklopi ).
Učenci dobijo povratne informacije o delu, napredku, izdelku…

2. Ocenjevanje znanja
Po zaključenem delu ( likovni nalogi ) sledi ocenjevanje. To predstavlja določanje vrednosti opravljenega učenčevega dela glede na njegovo
doseganje ciljev pri usvajanju likovnih pojmov, likovnem izražanju ter privzgajanju doživljajskih naravnanosti in glede na njegove psihofizične
zmožnosti.
Kriterije ocenjevanja učencem predstavim na začetku šol. leta in tudi med letom po potrebi.
Ocena izdelka izkazuje dosežene cilje po izoblikovanih kriterijih, ki izhajajo iz likovne naloge.

SPLOŠNA MERILA ZA OCENJEVANJE LIKOVNIH IZDELKOV PRI PREDMETIH :
• LIKOVNA UMETNOST V 6., 7., 8. IN 9. RAZREDU
• LIKOVNO SNOVANJE I, II, III.
• NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – UMETNOST ( 4,5,6. razred )

REŠITEV LIKOVNEGA PROBLEMA IN ZMOŽNOST BESEDNEGA OPISOVANJA LIKOVNIH POJMOV:
Tu je pozornost na likovne pojme, ki so zastavljeni v okviru likovne naloga. Pomembno je, da
so v likovnem delu učencev dobro opaženi, s tem je dokazano razumevanje.
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AKTIV ZA DRUŽBOSLOVJE: LIKOVNA UMETNOST, GLASBENA UMETNOST,
GEOGRAFIJA, ZGODOVINA, DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN
ETIKA
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IZVEDBA LIKOVNE TEHNIKE:
Učenec v izdelku dokaže, da obvlada postopke in posebnosti likovne tehnike. Likovno
tehniko izvede pravilno, natančno in izvirno.

IZVEDBA LIKOVNEGA MOTIVA.
Pri izvedbi likovnega motiva je učenec izviren in domiseln, vanj vnese bogato domišljijo. Izogiba se
ponavljanju in šablonskemu posnemanju vzorcev.

ODZIVNOST:
Upošteva se učenčevo prizadevnost pri delu, vedoželjnost, veselje, sprejemanje učiteljevih
spodbud… tudi rednost prinašanja potrebščin za delo.

USPEŠNOST NA POSAMEZNIH LIKOVNIH PODROČIJ:
Nekateri učenci se radi izražajo na vseh likovnih področjih, drugi pa imajo svoja priljubljena področja. To se upošteva pri merilih za končno oceno.
Cilj ni zgolj ocena učenčevega izdelka, temveč ocena njegovega dela, ki temelji na napredovanju v celotnem učnem procesu.

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V
5. RAZREDU
•
•
•
•
•
•

Učenec razlikuje med ljudsko in umetno glasbo
Učenec razlikuje vokalno, inštrumentalno in vokalno-inštrumentalno glasbo
Učenec glasbena doživetja izraža z gibanjem in plesom
Učenec prepozna in poimenuje izbrani repertoar ljudskih in umetnih del
Učenec ritmično izreka in ritmizira besedilo
Učenec se zna orientirati v grafično-slikovnem notnem zapisu

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI
UMETNOSTI V 5. RAZREDU
1. OCENA
2. OCENA
3. OCENA

Učna snov
Izvajanje
Zadolžitev z elementi analitičnega poslušanja
Ustvarjalna naloga

Predvideni termin ocenjevanja
November 2020
Februar 2020
Maj 2020

Vsak učenec v šolskem letu pridobi najmanj 3 ocene pri predmetu GUM. Dodatne ocene lahko pridobi kot oceno izdelkov, predstavitev izbranih
tem ali ustno oceno.

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GLASBENI UMETNOSTI V
6. RAZREDU
•
•
•
•
•

Učenec poje enoglasne in dvoglasne ljudske ter umetne pesmi iz slovenske in tuje glasbene zakladnice
Učenec pozna glasbene ustanove in možnosti vključitve v glasbene dejavnosti v domačem, šolskem in širšem okolju
Učenec ritmično izreka in ritmizira besedila
Učenec se zna orientirati v grafično-slikovnem notnem zapisu
Učenec uporablja solmizacijo in tonsko abecedo

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI
UMETNOSTI V 6. RAZREDU
1. OCENA
2. OCENA
3. OCENA

Učna snov
Glas in vokalni sestavi
Glasba in inštrumentalni sestavi
Inštrumentalna in vokalno-inštrumentalna glasba
Glasba in inštrumentalni sestavi
Glasba za različne priložnosti
Osnove glasbenega opismenjevanja

Predvideni termin ocenjevanja
November 2020
Februar 2020
Maj 2020

Vsak učenec v šolskem letu pridobi najmanj 3 ocene pri predmetu GUM. Dodatne ocene lahko pridobi kot oceno izdelkov, predstavitev izbranih
tem ali ustno oceno.
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•
•
•
•
•

Učenec umesti glasbo določenega zgodovinskega obdobja v časovni okvir
Učenec prepozna poslušane glasbene primere
Učenec v skladu s svojimi sposobnostmi pevsko oziroma inštrumentalno poustvari izbrane glasbene vsebine
Učenec zna uporabljati interaktivne medije, glasbene vire in sodobno tehnologijo
Učenec vrednoti svoje delo in delo sošolcev

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI
UMETNOSTI V 7. RAZREDU
1. OCENA
2. OCENA
3. OCENA

Učna snov
Začetki glasbe
Glasba v starem veku
Glasba v srednjem veku
Humanizem in renesansa
Glasba v baroku

Predvideni termin ocenjevanja
November 2020
Februar 2020
Maj 2020

Vsak učenec v šolskem letu pridobi najmanj 3 ocene pri predmetu GUM. Dodatne ocene lahko pridobi kot oceno izdelkov, predstavitev izbranih
tem ali ustno oceno.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI
UMETNOSTI V 8. RAZREDU
1. OCENA
2. OCENA
3. OCENA

Učna snov
Klasicizem v glasbeni umetnosti
Glasba v romantiki
Glasba na slovenskem v času klasicizma in romantike

Predvideni termin ocenjevanja
November 2020
Februar 2020
Maj 2020

Vsak učenec v šolskem letu pridobi najmanj 3 ocene pri predmetu GUM. Dodatne ocene lahko pridobi kot oceno izdelkov, predstavitev izbranih
tem ali ustno oceno.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI
UMETNOSTI V 9. RAZREDU
1. OCENA
2. OCENA
3. OCENA

Učna snov
Klasična glasba v 20. stoletju
Glasbena avantgarda na slovenskem
Jazz
Rock

Predvideni termin ocenjevanja
November 2020
Februar 2020
Maj 2020

Vsak učenec v šolskem letu pridobi najmanj 3 ocene pri predmetu GUM. Dodatne ocene lahko pridobi kot oceno izdelkov, predstavitev izbranih
tem ali ustno oceno.

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 6. RAZREDU
Minimalni standardi
Učenec:
• razlikuje vrste nebesnih teles: planet, luna, sonce, Rimska cesta;
• našteje planete v našem Osončju;
• pojasni pojem težnost (gravitacija);
• opiše obliko Zemlje in pozna vsaj en dokaz za okroglost;
• se orientira na zemljevidu sveta, določi strani neba in lego celin;
• razloži in pokaže razmerje med kopnim in morjem na zemljevidu z uporabo temeljnih pojmov;
• imenuje in na karti pokaže celine in oceane;
• na globusu pokaže ekvator in oba tečaja;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

zna našteti, s čim je opremljen vsak zemljevid;
zna s kompasom določiti strani neba;
opiše lego in gibanje Zemlje v vesolju;
razloži vzroke za podnebne razlike na Zemlji;
opiše in zna z globusom ponazoriti vrtenje Zemlje okoli osi;
pojasni menjavo dneva in noči;
uspešno razloži, zakaj so poletja bolj vroča od zim;
zna našteti letne čase in imenuje mesece, v katerih se začnejo;
prepozna in opiše življenje ljudi v različnih toplotnih in rastlinskih pasovih ter jih primerja med seboj;

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V
6. RAZREDU
Načrt ocenjevanja
USTNO IN PISNO OCENJEVANJE ZNANJA
1. REDOVALNO OBDOBJE
• 1 USTNA OCENA (pristna naloga – praktična naloga)
2. REDOVALNO OBDOBJE
• 1 PISNO OCENJEVANJE ZNANJA
• 1 USTNA OCENA
Pri ocenjevanju znanja učenci uporabljajo tiste pripomočke (različne vrste zemljevidov, grafične prikaze, slik, idr.), s katerimi bodo lahko najbolje
pokazali svoje znanje.

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 7. RAZREDU
Minimalni standardi
Učenec:
• opiše naravnogeografske značilnosti Evrazije in jih poišče ter pokaže na splošnem zemljevidu;
• razloži podnebje in rastlinstvo Evrazije;
• s pomočjo klimogramov opiše tipična podnebja Evrope (izpostavi mediteransko rastje, tundro in rastlinske višinske pasove v Alpah);
• razloži vpliv severnoatlantskega toka na podnebje Zahodne Evrope;
• razloži tipično podnebje in rastlinstvo Azije (izpostavi pomen tajge, na karti pokaže večje azijske puščave);
• opiše značilnosti prebivalstva Evrope;
• ob tematski karti imenuje območja največje in najmanjše gostote prebivalstva;
• loči in imenuje najmanj tri slovanske, romanske in germanske narode;
• loči in našteje značilnosti in dejavnike za razvoj kmetijstva, industrije, poindustrijske družbe in turizma;
• opiše značilnosti prebivalstva Evrazije;
• imenuje razlikovalne dejavnike ras;
• ob karti pokaže najbolj gosto/redko poseljena območja Azije;
• razloži nastanek ognjenikov in potresov;
• opiše negativno in pozitivno stran sredozemskega turizma;
• našteje države Srednje Evrope in njihova glavna mesta ter jih pokaže na zemljevidu;
• ob zemljevidu opiše najmanj dve pokrajinski enoti Srednje Evrope in ju med seboj primerja po naravnih in družbenih značilnostih;
• ob izbranih primerih opiše naravne in kulturne značilnosti Madžarske;
• razloži vpliv severnoatlantskega toka na podnebje Zahodne Evrope;
• razloži vpliv naravnogeografskih dejavnikov na industrijski razvoj Zahodne Evrope;
• primerja klimograme južne, srednje, vzhodne in severne Evrope ter ugotovi mesečne razlike v temperaturah in padavinah;
• opiše dejavnike monsunske cirkulacije zraka nad Azijo in pojasni vlogo Himalaje kot podnebne ločnice;
• pojasni vzroke in posledice goste poselitve azijskih nižin in obrežij;
• opiše versko raznovrstnost Azije;
• pojasni strateški pomen nahajališč nafte v JZ Aziji;
• napiše eno stran geografskega orisa izbrane države;
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Načrt ocenjevanja
USTNO IN PISNO OCENJEVANJE ZNANJA
1. REDOVALNO OBDOBJE
• 1 PISNO OCENJEVANJE ZNANJA
• 1 USTNA OCENA
2. REDOVALNO OBDOBJE
• 1 PISNO OCENJEVANJE ZNANJA
• 1 USTNA OCENA
Pri ocenjevanju znanja učenci uporabljajo tiste pripomočke (različne vrste zemljevidov, grafične prikaze, slik, idr.), s katerimi bodo lahko najbolje
pokazali svoje znanje.

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 8. RAZREDU
Minimalni standardi
Učenec:
• ob zemljevidu opiše lego Afrike, Avstralije, Antarktike in obeh Amerik in primerja njihovo površje;
• ob klimogramih in fotografijah razloži razlike v podnebju in rastlinstvu Afrike in Južne Amerike;
• primerja življenjske razmere v Tropski Afriki in domačem kraju;
• imenuje in kratko opredeli najmanj tri največje probleme Afrike pojasni pojma rasizem in kolonija;
• s podnebnimi in vodnimi vzroki (naravnogeografski dejavniki) razloži različno gostoto poselitve Avstralije;
• ob klimatskem zemljevidu in fotografijah primerja in razloži rastlinske pasove v Severni Ameriki;
• pojasni vzroke za višinske rastlinske pasove v Andih;
• naredi plakat ali (elektronske) prosojnice z geografskim opisom izbrane države;

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V
8. RAZREDU
Načrt ocenjevanja
1. REDOVALNO OBDOBJE
• 1 USTNA OCENA (pristna naloga – uporabna naloga)
2. REDOVALNO OBDOBJE
• 1 PISNO OCENJEVANJE ZNANJA
• 1 USTNA OCENA
Pri ocenjevanju znanja učenci uporabljajo tiste pripomočke (različne vrste zemljevidov, grafične prikaze, slik, idr.), s katerimi bodo lahko najbolje
pokazali svoje znanje.

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V 9. RAZREDU
Minimalni standardi
Učenec:
• opiše geografsko lego in gospodarski in politični položaj Slovenije v Evropi in EU;
• našteje nekaj slovenskih pokrajinskih tipičnosti;
• našteje vseh pet naravnogeografskih enot Slovenije in jih pokaže na zemljevidu;
• opiše razlike med naravnogeografskimi enotami Slovenije;
• razloži po dve geografski razliki med naravnogeografskimi enotami Slovenije;
• v skladu s standardi 6., 7. in 8. razreda pozna teoretične osnove naravno in družbenogeografskih dejavnikov pokrajine (relief, dejavniki
podnebja, branje klimograma, osnovno branje poljubne tematske karte ali grafikona, kamnine po nastanku, ledeniški relief, gostota
prebivalstva, narod in narodna manjšina, kmetijstvo, industrija, turizem, poindustrijska družba, promet, pojmi povezani s tektoniko idr.);
• ob zemljevidu utemelji vzroke za gostejšo in redkejšo poseljenost posameznih delov Slovenije;
• našteje tri oblike ogrožanja okolja v Sloveniji, razloži vzroke zanje in predlaga ukrepe za njihovo reševanje;
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• opiše pomen varovanja naravne in kulturne dediščine;
• razloži vzroke za dvojezični ozemlji v Sloveniji in pojasni pomen varovanja narodnih skupnosti in narodnih manjšin;
• načrtuje, se pripravi, izvede in napiše poročilo o terenskem delu;

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GEOGRAFIJI V
9. RAZREDU
Načrt ocenjevanja
1. REDOVALNO OBDOBJE
• 1 PISNO OCENJEVANJE ZNANJA
• 1 USTNA OCENA
2. REDOVALNO OBDOBJE
• 1 PISNO OCENJEVANJE ZNANJA
• 1 USTNA OCENA
Pri ocenjevanju znanja učenci uporabljajo tiste pripomočke (različne vrste zemljevidov, grafične prikaze, slik, idr.), s katerimi bodo lahko najbolje
pokazali svoje znanje.

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ZGODOVINI V
6. RAZREDU
SPOZNAVAMO ZGODOVINO:
•
•
•
•

Opiše, kakšna veda je zgodovina,
Našteje večja zgodovinska obdobja,
Našteje vrste zgodovinskih virov in opiše njihove značilnosti,
Razloži vzroke za nastanek pisave ter opiše pomen pisave za zgodovino.

ČLOVEK RAZMIŠLJA, USTVARJA, GRADI:
• Opiše primere človeških bivališč in naselij v posameznih zgodovinskih obdobjih.

NAČIN ŽIVLJENJA:
• Opiše tipe družin skozi zgodovino.

KULTURNA DEDIŠČINA:
• Opiše primere naravne in kulturne dediščine.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ZGODOVINI V
6. RAZREDU
Učenci bodo v šolskem letu 2020/21 pri predmetu zgodovina ocenjeni trikrat:
• PISNA OCENA: učna snov: Ostanki preteklosti; predvidoma novembra
• USTNA OCENA: učna snov: Človek razmišlja, ustvarja, gradi: predvidoma marca
• USTNA OCENA: učna snov: Način življenja in Kulturna dediščina: predvidoma konec maja

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ZGODOVINI V
7. RAZREDU:
•
•
•
•

Opiše glavne značilnosti sodobnega mislečega človeka (homo sapiens),
Opiše spremembe načina življenja v posameznih obdobjih prazgodovine in pojasni, zakaj so nastale,
Opiše glavne arheološke najdbe iz različnih obdobij prazgodovine na tleh današnje Slovenije,
Opiše glavne značilnosti prazgodovinske umetnosti na primerih jamskih slik.

PRVE CIVILIZACIJE:
• Na primeru prvih civilizacij rodovitnega polmeseca opiše najpomembnejše arhitekturne dosežke in glavne dosežke znanosti,
• Ob zemljevidu opredeli, kje so se razvile prve civilizacije stare Indije, Kitajske in Amerike,
• Našteje vrste pisav, ki so jih uporabljale civilizacije starega Vzhoda.

ANTIČNA GRČIJA:
•
•
•
•

Našteje obdobja starogrške zgodovine,
Opiše značilnosti atenske in spartanske mestne države,
Pojasni značilnosti prve demokratične vladavine,
Opiše značilnosti in dosežke helenistične kulture.
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•
•
•
•
•

Opiše nastanek mesta Rim,
Pojasni glavne sporočila krščanstva in njegovo širjenje v sredozemskem in evropskem prostoru,
Opiše pomembne gradbene dosežke starih Grkov in Rimljanov,
Pojasni značilnosti gospodarstva v mestih,
Opiše značilnosti grške in rimske vzgoje in izobraževanja.

EVROPSKI ZGODNJI SREDNJI VEK:
• Opiše značilnosti karolinške države,
• Opiše glavne značilnosti razvoja Karantanije,
• Pojasni temeljne značilnosti iz življenja srednjeveških stanov (plemiči, kmetje),

EVROPSKI VISOKI SREDNJI VEK:
•
•
•
•

Razloži značilnosti življenja ljudi v srednjeveških mestih,
Opiše nekaj primerov srednjeveške umetnosti,
Opiše temeljne značilnosti frankovske, arabske in bizantinske kulture,
Našteje nekaj temeljnih kulturnih dosežkov neevropskih kultur.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ZGODOVINI V
7. RAZREDU
Učenci bodo v šolskem letu 2020/21 pri predmetu zgodovina ocenjeni štirikrat:
• USTNA OCENA: učna snov: Življenje prvih človeških skupin in Prve civilizacije, predvidoma oktobra
• PISNA OCENA: učna snov: Antična Grčija in Rimski imperij: predvidoma februarja
• USTNA OCENA: učna snov: Evropski zgodnji srednji vek in Evropski visoki srednji vek (do gospodarskih sprememb): predvidoma maja
• OCENA IZDELKA- PLAKATA: učna snov: izbirne vsebine oz. vsebine po želji: predvidoma od decembra do junija (odvisno od vsebine)

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ZGODOVINI V
8. RAZREDU
EVROPA IN SVET V 15. IN 16. STOLETJU: meje znanega sveta se širijo
•
•
•
•
•
•
•
•

Opiše glavne vzroke, ki so pripeljali do velikih geografskih odkritij,
Primerja meje znanega sveta pred odkritji in po njih,
Opiše glavne značilnosti in dosežke ene od predkolumbovskih kultur Amerike (Maji, Azteki, Inki)
Opiše glavne značilnosti humanizma in renesanse,
Navede najpomembnejše zgodovinske osebnosti humanizma in renesanse,
Na primerih iz slovenskega prostora opiše značilnosti renesančne umetnosti in humanistične miselnosti,
Pojasni dosežke indijsko- islamske umetnosti,
Na primeru pojasni novo vlogo umetnika v renesančni družbi.

EVROPA IN SVET V 16. STOLETJU: spremenjena politična in verska podoba Evrope
•
•
•
•
•
•

Opiše pojem reformacija,
Navede imena in dela slovenskih protestantov,
Opiše pomen delovanja slovenskih protestantov za razvoj slovenske kulture,
Opiše značilnosti in obseg islamizacije na Balkanu,
Opiše dosežke osmanske umetnosti in znanosti ter sklepa o vplivu na Evropo,
Opiše vzroke in posledice kmečkih uporov na Slovenskem.

EVROPA IN SLOVENSKE DEŽELE V 17. IN 18. STOLETJU:
•
•
•
•
•
•

Navede glavne predstavnike razsvetljenstva in opiše razsvetljensko miselnost,
Opiše glavne reforme Marije Terezije in Jožefa II.,
Navede glavne spremembe, ki jih je francoska revolucija vnesla v življenju ljudi,
Na zemljevidu pokaže obseg Ilirskih provinc in opiše njihov vpliv na razvoj slovenske narodne zavesti,
Opiše življenje in delo pomembnih vladarjev,
Na primerih opiše značilnosti baročne umetnosti.

EVROPA IN SVET V 19. STOLETJU:
• Poveže nastanek političnih strank s širjenjem demokratičnih pravic v 2. polovici 19. stoletja,
• Pojasni zahteve programa Zedinjena Slovenija in sklepa, v kolikšni meri in kdaj je bil program uresničen,
• Opiše značilnosti zgodnje kapitalistične proizvodnje,
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•
•
•
•
•

Razloži pojma industrijska revolucija in industrializacija ter sklepa, zakaj se je najprej pojavila v Veliki Britaniji,
Opiše gospodarske dejavnosti, ki so se razvile v prvi fazi industrializacije,
Našteje najpomembnejše izume in dosežke v prometu, komunikacijah in zdravstvu,
Opiše položaj delavstva v 19. stoletju in prizadevanja za rešitev delavskega vprašanja,
Opiše umetnostne sloge 19. stoletja s poudarkom na vplivu na oblačenje, notranja opremo prostorov in gradnjo.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ZGODOVINI V
8. RAZREDU
Učenci bodo v šolskem letu 2020/21 pri predmetu zgodovina ocenjeni štirikrat:
• USTNA OCENA: učna snov: Evropa in svet v 15. in 16. stoletju, predvidoma novembra
• PISNA OCENA: učna snov: Evropa, slovenske dežele in svet v 17., 18. in 19. stoletju do nacionalnih gibanj): predvidoma marca
• USTNA OCENA: učna snov: Evropa in svet v 19. stoletju (preostanek snovi): predvidoma konec maja
• OCENA PPT- PREDSTAVITVE: učna snov: izbirne vsebine oz. vsebine po želji: predvidoma od oktobra do junija (odvisno od vsebine)

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA PRI ZGODOVINI V
9. RAZREDU
POLITIČNE ZNAČILNOSTI 20. STOLETJA:
•
•
•
•
•

Opiše glavne značilnosti prve svetovne vojne,
Na primerih pojasni razlike med demokratičnimi, diktatorskimi in totalitarnimi oblikami vladavine,
Opiše glavne značilnosti druge svetovne vojne ter pojasni njene posledice,
Razlikuje politične razmere v času hladne vojne in po njej,
Navede glavne evropske in svetovne integracije.

GOSPODARSKE SPREMEMBE V 20. IN 21. STOLETJU:
• Opiše vzroke za gospodarsko povezovanje Evrope in sveta ter navede oblike gospodarskega povezovanja.

SLOVENCI V 20. IN 21. STOLETJU:
• Pojasni vzroke in potek nastanka kraljevine Jugoslavije,
• Opiše gospodarski in kulturni razvoj Slovencev med obema svetovnima vojnama in navede primere za ponazoritev,
• Pojasni vzroke za odločitev Slovencev za lastno državo Slovenijo,

IZBIRNE VSEBINE:
• Pojasni, kateri znanstveni dosežki so najpomembneje vplivali na življenjski slog ljudi v 20. stoletju (komunikacijsko omrežje, promet, medicina
ipd.),
• Opiše primer prekomernega izkoriščanja naravnih bogastev in pojasni posledice,
• Pojasni posledice preseljevanj ljudi in pojavne oblike stikov med ljudmi različnih kulturnih navad,
• Opiše vpliv družbenih gibanj na način razmišljanja v razvitem svetu in navede primere,
• Primerja značilnosti osvobodilnih gibanj.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ZGODOVINI V
9. RAZREDU
Učenci bodo v šolskem letu 2020/21 pri predmetu zgodovina ocenjeni štirikrat:
• PISNA OCENA: učna snov: Politične značilnosti 20. stoletja (do konca 2. svetovne vojne), predvidoma novembra
• USTNA OCENA: učna snov: Politične značilnosti 20. stoletja (svet po 2. svetovni vojni), Gospodarske spremembe v 20. in 21. stoletju, Slovenci
v 20. in 21. stoletju (do vključno Kraljevine SHS): predvidoma februarja
• USTNA OCENA: učna snov: Slovenci v 20. in 21. stoletju (do osamosvojitve Slovenije), predvidoma maja
• OCENA PPT- PREDSTAVITVE: učna snov: izbirne vsebine oz. vsebine po želji: predvidoma od oktobra do junija (odvisno od vsebine)

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI DOMOVINSKI IN
DRŽAVLJANJSKI KULTURI IN ETIKI V 7. RAZREDU
Učenec:
• našteje nekaj družbenih skupin in skupnosti, katerih član je in so del njegove družbene identitete
• imenuje nekaj uradnih listin, ki izkazujejo posameznikovo identiteto, in navede, katere podatke vsebujejo
• razlikuje med svojim narodom, svojo domovino in svojo državo
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našteje nekaj vlog članov ožje skupine (npr. družine) in neke skupnosti (npr. šolske skupnosti)
na primeru pojasni, zakaj je za skupnost pomembno, da so njeni člani strpni drug do drugega
navede zglede demokratičnega in nedemokratičnega ravnanja članov neke skupnosti
opiše nastanek Republike Slovenije
opredeli pomen glavnih simbolov Republike Slovenije
s primeri ponazori pojma pravna in socialna država
navede ključna dejstva v zvezi z Evropsko unijo in opiše njene simbole
našteje nekaj poglavitnih človekovih pravic
opredeli interes, ki ga ima človeštvo za uveljavljanje človekovih pravic
v opisih dogodkov v medijih prepozna kršitve človekovih pravic
navede organizacije in ustanove, ki skrbijo za uveljavljanje človekovih pravic
opredeli pojme verstva, verovanja in verske skupnosti
našteje največje verske skupnosti v Sloveniji
opiše osnovne značilnosti krščanstva in vsaj še enega izmed največjih svetovnih verstev, imenuje nekaj verskih praznikov in vsaj dve verski knjigi

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI DOMOVINSKI IN
DRŽAVLJANJSKI KULTURI IN ETIKI V 7. RAZREDU
V celem šolskem letu bodo učenci dobili 3 ustne ocene. Nekateri bodo dobili 2 oceni v prvi konferenci in eno oceno v drugi konferenci. Nekateri
pa bodo dobili 1 oceno v prvi konferenci in 2 v drugi.V kolikor bo situacija dopuščala, bodo učenci ustno vprašani (možnost napovedanega
spraševanja – učenci se sami javijo). V kolikor bo šolanje potekalo od doma, bodo oceno pridobili na podlagi opravljene naloge (plakat ali ptt
predstavitev).

OPISNI KRITERIJI
ODLIČNO: Vsebino jasno razloži in samostojno povzame, poveže s sorodnimi vsebinami. Pojme razume, jih zna pojasniti in primerjati s sorodnimi
pojmi. Znanje zna uporabiti v stvarnem življenju in z njim pojasniti nov pojav. Prepoznava probleme in na osnovi pridobljenega znanja nakazuje
možne rešitve. Samostojno načrtuje in izvede predstavitev. Svoje ugotovitve, mnenja in ocene prepričljivo utemeljuje. Upošteva mnenja drugih.
PRAV DOBRO: Pridobljeno znanje povezuje s stvarnim življenjem ob znanih primerih. Pojme, ki jih uporablja zna razložiti. Odkriva bistvene
značilnosti pojavov in razlike med njimi. Pri iskanju rešitev problema potrebuje pomoč. Izdela načrt za poročilo ter ga predstavi razumljivo in
jasno. Utemeljevanje je šibko.
DOBRO: Pri razlagi se omeji na zahtevano reprodukcijo. Pojme vsebinsko prepoznava in pravilno uporablja. Ob usmerjanju bi pridobljeno znanje bi
znal uporabiti v stvarnem življenju. Pojavov spontano ne analizira in ne vrednoti. Pri razlagi odnosov potrebuje pomoč. Svoj izdelek predstavi
samostojno in razumljivo.
ZADOSTNO: Vsebine obnovi v minimalnem obsegu. Pomen pojmov prepoznava. Razumevanje pokaže ob konkretnih primerih in ponazoritvah.
Vsebine povezuje v skromnem obsegu, stiki s stvarnostjo so šibki.

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI DOMOVINSKI IN
DRŽAVLJANJSKI KULTURI IN ETIKI V 8. RAZREDU
Učenec:
• navede nosilce oblasti, ki jih neposredno volimo na volitvah
• navede imeni aktualnega predsednika države in predsednika vlade ter župana v občini, kjer živi oz. obiskuje šolo
• opiše razliko med volitvami in referendumom
• navede nekaj parlamentarnih strank ali strank, zastopanih v občinskem svetu
• opredeli vlogo, ki jo imajo politične stranke v Sloveniji
• poimenuje veje oblasti v državi, pojasni njihove naloge in delovanje
• opredeli nekaj področij, na katerih deluje vlada kot izvršilna oblast (ministrstva, odgovorna za posamezna področja)
• opiše odgovornost nosilcev politične oblasti v lokalni skupnosti in državi
• opiše značilnosti aktivnega državljana in opiše primer konkretne državljanske akcije
• pojasni, zakaj je pomembno, da nosilci in institucije oblasti delujejo javno
• navede argumente za stališče, da morajo biti državljani dobro obveščeni o delovanju oblasti
• pojasni vlogo, ki jo imajo mediji v političnem procesu (prostor javne razprave in nadzor nad oblastjo)
• našteje različne vrste medijev in opredeli njihove značilnosti
• poimenuje najpomembnejše medije v državi in lokalni skupnosti
• navede in pojasni vsebino ekonomskih pravic slovenskih državljanov
• razloži, kaj je podjetje in kakšna je vloga podjetij v družbi
• pojasni razmerje med delodajalci in delojemalci; navede pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja
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• navede nekaj pogostih vzrokov za konflikte med delodajalci in delojemalci in načine njihovega razreševanja; pojasni, zakaj imajo zaposleni
pravico do stavke
• navede vire, iz katerih država pridobiva sredstva za svoje delovanje
• opiše interes Slovenije za članstvo v Evropski uniji
• z navedbo nekaterih konkretnih primerov pojasni, kako članstvo v EU vpliva na naše vsakdanje življenje
• navede glavne ustanove EU, opredeli njihove naloge
• navede, v katerih telesih EU ima Slovenija svoje predstavnike
• opiše cilje in delovanje mednarodnih organizacij OZN, OECD, NATO
• na primerih opredeli značilnosti globalizacije ter njene dobre in slabe strani
• navede nekaj temeljnih svetovnih vprašanj
• opiše nekaj vzrokov in pričakovane posledice podnebnih sprememb
• navede nekaj nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za reševanje globalnih problemov, in oriše njihovo delovanje

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI DOMOVINSKI IN
DRŽAVLJANJSKI KULTURI IN ETIKI V 8. RAZREDU
V celem šolskem letu bodo učenci dobili 3 ustne ocene. Nekateri bodo dobili 2 oceni v prvi konferenci in eno oceno v drugi konferenci. Nekateri
pa bodo dobili 1 oceno v prvi konferenci in 2 v drugi. V kolikor bo situacija dopuščala, bodo učenci ustno vprašani (možnost napovedanega
spraševanja – učenci se sami javijo). V kolikor bo šolanje potekalo od doma, bodo oceno pridobili na podlagi opravljene naloge (plakat ali ptt
predstavitev).

OPISNI KRITERIJI
ODLIČNO: Vsebino jasno razloži in samostojno povzame, poveže s sorodnimi vsebinami. Pojme razume, jih zna pojasniti in primerjati s sorodnimi
pojmi. Znanje zna uporabiti v stvarnem življenju in z njim pojasniti nov pojav. Prepoznava probleme in na osnovi pridobljenega znanja nakazuje
možne rešitve. Samostojno načrtuje in izvede predstavitev. Svoje ugotovitve, mnenja in ocene prepričljivo utemeljuje. Upošteva mnenja drugih.
PRAV DOBRO: Pridobljeno znanje povezuje s stvarnim življenjem ob znanih primerih. Pojme, ki jih uporablja zna razložiti. Odkriva bistvene
značilnosti pojavov in razlike med njimi. Pri iskanju rešitev problema potrebuje pomoč. Izdela načrt za poročilo ter ga predstavi razumljivo in
jasno. Utemeljevanje je šibko.
DOBRO: Pri razlagi se omeji na zahtevano reprodukcijo. Pojme vsebinsko prepoznava in pravilno uporablja. Ob usmerjanju bi pridobljeno znanje bi
znal uporabiti v stvarnem življenju. Pojavov spontano ne analizira in ne vrednoti. Pri razlagi odnosov potrebuje pomoč. Svoj izdelek predstavi
samostojno in razumljivo.
ZADOSTNO: Vsebine obnovi v minimalnem obsegu. Pomen pojmov prepoznava. Razumevanje pokaže ob konkretnih primerih in ponazoritvah.
Vsebine povezuje v skromnem obsegu, stiki s stvarnostjo so šibki.

AKTIV ZA NARAVOSLOVJE: FIZIKA, KEMIJA, BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE,
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, GOSPODINJSTVO

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - FIZIKA 8. IN
9. RAZRED
Minimalni standardi, ki jih pri ocenjevanju uporabimo kot osnovo za pozitivno oceno oziroma pogoj za napredovanje v višji razred.
Učenec:
• načrtno opazuje pojave in zapisuje opažanja,
• skrbi za urejenost delovnega prostora, za lastno varnost in varnost drugih ter varnost opreme,
• po navodilih izvede fizikalne poskuse ter ustrezno zabeleži dogajanja in meritve,
• tabele in grafe ustrezno opremi in označi,
• bere preproste grafe (npr. pri gibanju),
• poišče ključne informacije iz preprostega fizikalnega besedila ali drugega vira,

Temeljni standardi znanja
Učenec:
• pri opazovanju zbere kvalitativne in kvantitativne podatke ter jih ustrezno zapiše (besedilno,
• zapisuje podatke v tabele, riše skice poskusov, skicira diagrame ipd.),
• izbere ustrezne pripomočke (vključno z IT) za zbiranje in obdelavo podatkov in jih pravilno
• uporabi,
• oceni in izmeri vrednosti izbranih fizikalnih količin, jih ustrezno zapiše z merskim številom in enoto ter grobo oceni napake meritev,
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odčita vrednost tudi iz analognih merilnih instrumentov;
opredeli merila za razvrščanje podatkov v skupine,
izbere način prikaza podatkov (tabela, graf, risba),
iz grafa odčita neznane vrednosti,
pri delu uporabi osnovno matematično znanje;
uporabi tabele, grafe, ipd. za prikaz medsebojne odvisnosti količin,
primerja svoje rezultate z drugimi učenci in ugotovi možne vzroke za odstopanja in napake,
pri oblikovanju zaključkov in razlag poveže rezultate poskusov, teoretično znanje in druge podatke,
odgovori na raziskovalno vprašanje,
predstavi fizikalno znanje, ki ga je uporabil pri interpretiranju rezultatov ter razmišljanja, ki so ga vodila k oblikovanju zaključkov;
primerja dejanske rezultate z napovedmi in ugotavlja ujemanje,
presodi o ustreznosti oziroma zadostnosti dokazov, ki so osnova za oblikovanje zaključkov ali interpretacij,
predlaga morebitne izboljšave uporabljenih metod,
predstavi nova vprašanja, ki so se mu porajala med poskusom in po njem;
na podlagi predhodnega znanja postavi hipotezo, ki mu pomaga pri načrtovanju poskusa,
opredeli ključne spremenljivke, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi poskusa,
določi, katere količine bo pri poskusu spreminjal in katere bo ohranil nespremenjene,
oblikuje pisno navodilo za izvedbo poskusa;
uporabi različne oblike in metode (vključno s simboli, diagrami, tabelami, skicami, grafi in IT) za predstavitve kvalitativnih in kvantitativnih
podatkov in zaključkov;
izbere in uporabi različne vire informacij;
izrazi neznano količino v enačbi in jo izračuna,
pretvarja enote in z njimi računa,
ustrezno zapiše rezultate in odgovore.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA - FIZIKA 8. IN 9. RAZRED
V vsakem ocenjevalnem obdobju bo učenec dobil 2 oceni.
V šolskem letu bomo v vsakem ocenjevalnem obdobju enkrat pisno ocenjevali znanje. Le to bo napovedano prej.
Učenec ne more odkloniti ustnega spraševanja, če le to poteka skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju
učencev v 9-letni OŠ .

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - KEMIJI 8. IN
9. RAZRED
Standardi znanja izhajajo iz zapisanih ciljev in kompetenc (zmožnosti). Za to, da učenec doseže ustrezen standard znanja, poskrbi učitelj kemije z
načrtovanjem in izvedbo pouka, učenec pa s svojim delom, odgovornostjo in v skladu s svojimi sposobnostmi. Na podlagi opredeljenih standardov
znanj učitelj oblikuje kriterije za preverjanje in ocenjevanje znanja.
Učenec:
• obvlada osnovne eksperimentalne tehnike (segrevanje, merjenje prostornine (merilni valj), tehtanje z digitalno tehtnico) in izvaja poskuse
(eksperimente)
• sistematično in natančno opazuje, zbira, beleži in ureja podatke zbrane pri eksperimentalnem delu, razbere in posploši soodvisnosti oziroma
oblikuje zaključke/sklepe,
• opredeli spremenljivke, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi poskusa,
• zastavlja raziskovalna vprašanja in načrtuje poskus,
• opiše oziroma argumentirano predstavi potek, opažanja in ugotovitve samostojnega eksperimentalnega dela oziroma demonstracijskih
poskusov,
• zna uporabljati zbirke modelov za sestavljanje enostavnih molekul in razume preproste submikroskopske prikaze,
• zna uporabljati podatke iz različnih informacijskih virov z IKT (poljudnostrokovna literatura, svetovni splet, zbirke podatkov idr.), jih ustrezno
uporabiti in predstaviti (npr. pri izdelavi seminarskih nalog, plakatov, projektnem delu, raziskavi itd.),
• pri opisovanju pojavov, procesov in zakonitosti uporablja osnovno kemijsko strokovno terminologijo,
• zna varno in odgovorno ravnati s snovmi v skrbi za zdravje in okolje (kemijska varnost).
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8. razred
KEMIJA JE SVET SNOVI
Učenec:
• opredeli kemijo kot vedo, ki se ukvarja s snovmi, njihovimi lastnostmi in spremembami,
• utemelji razlike med agregatnimi stanji na podlagi razporeditve in gibanja gradnikov snovi,
• razlikuje med elementi/spojinami oziroma atomi/molekulami,
• pozna izbrane zapise simbolov za elemente oziroma formule za molekule elementov oziroma spojin.

ATOM IN PERIODNI SISTEM ELEMENTOV
Učenec:
• pozna simbole elementov glavnih skupin prvih treh period PSE in nekaj izbranih elementov prehoda (npr. železo, baker, srebro, živo srebro,
zlato),
• na podlagi zgradbe atoma zna uvrstiti element v PSE, na podlagi podatkov v PSE pa opiše zgradbo atoma izbranega elementa glavnih skupin
PSE,
• razlikuje med atomom in ionom, kationom in anionom.

POVEZOVANJE DELCEV (GRADNIKOV)
Učenec:
• razlikuje med ionsko in kovalentno vezjo oziroma ionsko spojino/kristalom in molekulo,
• razlikuje med enojno, dvojno in trojno vezjo,
• razlikuje med polarno in nepolarno kovalentno vezjo,
• zna povezati lastnosti izbranih snovi z zgradbo snovi in obratno.

KEMIJSKE REAKCIJE
Učenec:
• ve, da je vsaka kemijska reakcija snovna in energijska sprememba,
• prepozna reaktante in produkte v izbranih primerih kemijskih reakcij (eksperimenti, zapis kemijske enačbe),
• razlikuje med eksotermnimi in endotermnimi reakcijami,
• ve, da za kemijske reakcije velja zakon o ohranitvi mase,
• zna zapisati, prebrati in urejati preproste kemijske enačbe za nastanek preprostih spojin.

ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU
Učenec:
• pozna naravne vire nekaterih elementov in spojin,
• zna uporabljati podatke o relativnih atomskih masah elementov za izračun relativnih molekulskih mas spojin,
• na izračunati masni delež elementov v spojinah,
• na podlagi položaja elementa v PSE zna sklepati na zgradbo atoma tega elementa in na nekatere njegove lastnosti, element zna na podlagi
zgradbe atoma umestiti v PSE oziroma ga uvrstiti med kovine ali nekovine.

KISLINE, BAZE IN SOLI
Učenec:
• pozna nekaj snovi s kislimi in bazičnimi lastnostmi iz svojega okolja (pomen in uporaba),
• z uporabo indikatorjev razlikuje med kislimi, bazičnimi in nevtralnimi raztopinami,
• uporablja pH-lestvico kot merilo za oceno kislosti oziroma bazičnosti vodnih raztopin,
• razlikuje med raztopinami kislin in baz glede na vsebnost oksonijevih in hidroksidnih ionov,
• opredeli reakcije med kislinami in bazami kot reakcije nevtralizacije, pri katerih nastanejo soli in voda,
• zna poimenovati in zapisati formule nekaterih osnovnih kislin, baz in soli,
• razlikuje med pojmi raztopina, topilo, topljenec in topnost,
• zna izračunati masni delež topljenca v raztopini oziroma odstotno koncentracijo.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – KEMIJA 8. IN
9. RAZRED
8. razred
Učenci bodo v šolskem letu 2020/21 v pri pouku kemije ocenjeni s 5 ocenami, od tega bodo 2 oceni pridobili s pisnim preizkusom znanja, dve
oceni na ustnem ocenjevanju in eno oceno z pripravo, predstavitvijo in oddajo seminarske naloge o elementih v periodnem sistemu.
Učenci bodo v prvem ocenjevalnem obdobju ustno oceno pridobili v oktobru in novembru; pisno pa v mesecu decembru. Učenci bodo v drugem
ocenjevalnem obdobju ustno oceno pridobili v marcu in aprilu; pisno pa v mesecu maju.
Seminarsko nalogo bodo pripravljali v maju in oddali v začetku junija.
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DRUŽINA OGLJIKOVODIKOV S POLIMERI
Učenec:
• pozna ključna vira ogljikovodikov ter zgradbo, poimenovanje in delitev osnovnih ogljikovodikov,
• sestavlja modele osnovnih ogljikovodikov in zapisuje strukturne (racionalne) formule prvih deset ogljikovodikov,
• pozna lastnosti (topnost, gostota, vrelišče, reaktivnost) osnovnih ogljikovodikov oziroma njihovo odvisnost od zgradbe,
• razlikuje med popolnim in nepopolnim gorenjem ter pozna posledice nepopolnega gorenja,
• razlikuje med reakcijami substitucije in adicije,
• razlikuje med pojmi monomer, polimer in polimerizacija ter zna našteti nekaj primerov polimerov (derivatov ogljikovodikov) v povezavi z
uporabo,
• pozna škodljive vplive uporabe ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje ter ukrepe za njihovo preprečevanje.

KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN
Učenec:
• razlikuje med alkoholi, karboksilnimi kislinami in estri na podlagi zgradbe (funkcionalnih skupin) in njihovih lastnosti,
• v zapisu formul/imen prepozna funkcionalne skupine/skupino osnovnih kisikovih spojin,
• glede na zgradbo oziroma lastnosti izbranih kisikovih organskih spojin zna našteti primere njihove uporabe v vsakdanjem življenju in
industriji,
• pozna osnovne lastnosti ter uporabo maščob in mil,
• pozna pomen glavnih predstavnikov ogljikovih hidratov za življenje in gospodarstvo.

DUŠIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN
Učenec:
• prepozna aminokisline kot dušikove organske spojine z dvema funkcionalnima skupinama,
• prepozna beljakovine kot naravne polimere, sestavljene iz aminokislin, ki so povezane s peptidno vezjo,
• pozna izbrane lastnosti beljakovin in njihov pomen v organizmih.

MNOŽINA SNOVI
Učenec:
• pozna pojem množina snovi in enoto za množino snovi mol,
• zna iz množine snovi izračunati maso snovi in obratno.

Minimalni standardi znanja
Minimalni standardi, potrebni za napredovanje v višji razred, so opredeljeni po posameznih temah/vsebinskih sklopih. Ker učitelj kemije
avtonomno razporeja vrstni red obravnave tem/vsebinskih sklopov oziroma ciljev v posameznem razredu, kot pogoj za napredovanje v višji razred
upošteva zapisane minimalne standarde tistih tem/vsebinskih sklopov, ki jih je obravnaval v posameznem razredu. Ob tem si učitelj kemije v
skladu z individualnimi sposobnostmi učenca prizadeva doseči čim višjo raven znanja.
Učenec:
• zna opazovati, opisovati in izvesti preproste poskuse ter iz opažanj izpeljati osnovne ugotovitve,
• obvlada osnovne eksperimentalne tehnike (segrevanje, merjenje prostornine (merilni valj), tehtanje z digitalno tehtnico),
• zna sestavljati modele zelo enostavnih molekul,
• zna smiselno uporabiti vsaj dva vira za pridobivanje podatkov (poljudnostrokovna literatura, svetovni splet, zbirke podatkov idr.) in podatke
predstaviti,
• zna varno in odgovorno ravnati s snovmi v skrbi za zdravje in okolje (kemijska varnost).

8. razred
KEMIJA JE SVET SNOVI
Učenec:
• opredeli kemijo kot vedo, ki se ukvarja s snovmi, njihovimi lastnostmi in spremembami,
• razlikuje med agregatnimi stanji snovi,
• razlikuje med elementi/spojinami oziroma atomi/molekulami,
• razlikuje med zapisom simbola in formulo molekule elementa oziroma spojine.

ATOM IN PERIODNI SISTEM ELEMENTOV
Učenec:
• pozna simbole najosnovnejših elementov PSE,
• pozna zgradbo atoma in zgradbo PSE,
• razlikuje med atomi in ioni kot delci s pozitivnim in negativnim nabojem.
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POVEZOVANJE DELCEV (GRADNIKOV)
Učenec:
• pozna ionsko in kovalentno vez,
• loči med enojno, dvojno in trojno vezjo,
• ve, da so lastnosti snovi (npr. topnost) odvisne od zgradbe snovi.

KEMIJSKE REAKCIJE
Učenec:
• ve, da je vsaka kemijska reakcija snovna in energijska sprememba,
• zna z besedami opisati preproste kemijske reakcije,
• prepozna reaktante in produkte v primerih preprostih kemijskih reakcij,
• ve, da se pri nekaterih kemijskih reakcijah energija sprošča, pri nekaterih pa porablja (veže).

ELEMENTI V PERIODNEM SISTEMU
Učenec:
• zna našteti nekatere naravne vire elementov in spojin,
• zna elemente uvrstiti med kovine ali nekovine,
• pozna osnovne značilnosti elementov I., II., in VII. skupine PSE,
• zna v PSE poiskati podatke o relativnih atomskih masah elementov in jih uporabiti za izračun relativnih molekulskih mas preprostih spojin.

KISLINE, BAZE IN SOLI
Učenec:
• pozna nekaj snovi iz svojega okolja s kislimi in bazičnimi lastnostmi ter zna z njimi ustrezno ravnati,
• z uporabo indikatorjev razlikuje med kislimi in bazičnimi raztopinami,
• pozna pH-lestvico kot merilo za oceno kislosti oziroma bazičnosti vodnih raztopin,
• zna poimenovati in zapisati formule nekaterih osnovnih kislin, baz in soli,
• pozna pojme raztopina, topilo in topljenec.

9. razred
DRUŽINA OGLJIKOVODIKOV S POLIMERI
Učenec:
• pozna nafto in zemeljski plin kot vira ogljikovodikov in osnovno delitev ogljikovodikov,
• zna poimenovati prvih deset alkanov, alkenov in alkinov,
• v sodelovanju s sošolci sestavlja modele osnovnih ogljikovodikov,
• razlikuje med popolnim in nepopolnim gorenjem ter pozna posledice nepopolnega gorenja,
• pozna pojem polimer in zna našteti nekaj primerov najpogostejših polimerov (derivatov ogljikovodikov) v povezavi z uporabo,
• pozna škodljive vplive uporabe ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje ter ukrepe za njihovo preprečevanje.

KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN
Učenec:
• pozna lastnosti alkoholov in karboksilnih kislin ter razlikuje med njimi na podlagi funkcionalnih skupin,
• glede na lastnosti izbranih kisikovih organskih spojin, ki jih srečuje v vsakdanjem življenju, zna našteti namene njihove uporabe,
• pozna osnovne lastnosti ter uporabo maščob in mil,
• pozna pomen glavnih predstavnikov ogljikovih hidratov za življenje in gospodarstvo.

DUŠIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN
Učenec:
• ve, da so aminokisline dušikove organske spojine,
• pozna beljakovine kot naravne polimere, sestavljene iz aminokislin,
• pozna izbrane lastnosti beljakovin in njihov pomen v organizmih.

MNOŽINA SNOVI
Učenec:
• pozna pojem množina snovi in enoto za množino snovi mol.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – KEMIJA
Učenci bodo v šolskem letu 2020/21 v pri pouku kemije ocenjeni s 5 ocenami, od tega bodo 2 oceni pridobili s pisnim preizkusom znanja, dve
oceni na ustnem ocenjevanju in eno oceno z pripravo, predstavitvijo in oddajo seminarske naloge o dušikovih organskih spojinah.
Učenci bodo v prvem ocenjevalnem obdobju ustno oceno pridobili v oktobru in novembru; pisno pa v mesecu decembru. Učenci bodo v drugem
ocenjevalnem obdobju ustno oceno pridobili v marcu in aprilu; pisno pa v mesecu maju.
Seminarsko nalogo bodo pripravljali v maju in oddali v začetku junija.
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Standardi znanja 8. razreda
Minimalni standard znanja
(glej stolpec minimalni standardi v tabeli poglavja 4.3) je pogoj za napredovanje v 9. razred.
Učenci na koncu 8. razreda razumejo naslednje biološke koncepte, jih znajo med seboj povezati in znanje uporabiti v različnih situacijah:
• Biologija je naravoslovna veda, ki proučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov in njihovo medsebojno povezanost.
• Znanstveni napredek temelji na zastavljanju smiselnih vprašanj in izvajanju dobro načrtovanih raziskav.
• Vsi organizmi so zgrajeni iz celic. Število celic v organizmu sega od ene celice do več tisoč milijard celic. Celice imajo zapleteno notranjo
zgradbo, ki jo lahko opazujemo z mikroskopom.
• Kakor druge živali ima tudi človek strukture za opravljanje osnovnih življenjskih funkcij: sprejemanje snovi iz okolja in prebavo hrane,
dihanje, prenos snovi, izločanje odpadnih snovi, gibanje, zaznavanje stanja okolja, nadzor nad delovanjem telesa in razmnoževanje.
• Bolezen je motnja v zgradbi ali delovanju organizma. Nekatere bolezni so posledica notranjih okvar ali poškodb, nekatere pa posledica okužbe.
• Prebavni sistem pretvori nekatere velike molekule iz hrane v majhne molekule, ki jih lahko posamezne telesne celice uporabijo za
pridobivanje energije in kot gradnike za nastanek snovi, ki jih potrebujejo, ali jih začasno uskladiščijo.
• Delovanje organizma je odvisno od sistemov, ki oskrbujejo celice s kisikom in odnašajo ogljikov dioksid.
• Delovanje organizma je odvisno od transportnih sistemov, ki oskrbujejo celice s hranilnimi snovmi in kisikom ter od njih odnašajo odpadne
snovi.
• Izločala imajo pomembno vlogo pri vzdrževanju notranjega okolja in izločanju celičnih odpadnih snovi iz krvi.
• Komuniciranje med celicami je nujno za usklajeno delovanje telesa. Pri nadzoru sodelujeta živčni (hitra regulacija) in hormonski sistem
(počasna regulacija), ki posredujeta signale med različnimi deli organizma.
• Čutila skupaj z živčnim sistemom skrbijo za obveščanje osrednjega živčnega sistema o spremembah v okolju in v telesu.
• Mišično-skeletni sistem deluje skupaj z drugimi sistemi pri opori telesa in gibanju.
• Koža je meja med zunanjim in notranjim okoljem organizma.
• Razmnoževanje je značilnost vseh organizmov. Ker noben osebek ne živi večno, je razmnoževanje temelj za nadaljevanje vsake vrste.

Načrt ocenjevanja biologija 8. razred
Učenci bodo v šolskem letu 2020-2021 pridobili ocene na naslednje načine:
• 2 pisna preizkusa
• 2 ustni ocenjevanji znanja, ena ocena je lahko seminarska naloga
Učenec za napredovanje v 9. razred ob koncu 8. razreda pri biologiji izkaže doseganje zmožnosti (raziskovanje in komuniciranje), navedenih v
stolpcu minimalni standardi v tabeli poglavja 4.3 glede na obravnavane vsebine in izvedene dejavnosti za njihovo dosegan

Standardi znanja 9. razreda
Minimalni standard
Učenci na koncu 9. razreda razumejo naslednje biološke koncepte, jih znajo med seboj povezati in znanje uporabiti v različnih situacijah:
Zgradba in delovanje živih sistemov
• Živi sistemi na vseh ravneh organizacije kažejo soodvisnost med zgradbo in delovanjem. Pomembne stopnje organizacije so celica, tkivo,
organ, organski sistem, organizem in ekosistem.
• Vsi organizmi so sestavljeni iz celic – celica je osnovna enota živega. Glede na število osebkov je na našem planetu največ enoceličnih
organizmov. Mnogi organizmi, tudi človek, so večcelični.
• V celicah potekajo mnogi procesi, potrebni za vzdrževanje življenja. Celice rastejo in se delijo ter tako proizvajajo nove celice. Celice iz okolja
privzemajo snovi, ki jih uporabljajo za pridobivanje energije za opravljanje celičnih funkcij in proizvodnjo snovi, ki jih potrebuje celica ali
organizem.
• V večceličnem organizmu specializirane celice opravljajo posebne funkcije. Skupine specializiranih celic sestavljajo tkivo. Različna tkiva
sestavljajo večje funkcionalne enote – organe. Vsak tip celic tkiv in organov ima posebno zgradbo in opravlja posebne naloge, ki prispevajo k
delovanju organizma kot celote.
• Človeški organizem ima sisteme za prebavo, dihanje, prenos snovi, izločanje, gibanje, regulacijo in koordinacijo delovanja, razmnoževanje in
za obrambo pred boleznimi. Sistemi so funkcionalno povezani med seboj.
• Bolezen je motnja v zgradbi ali delovanju organizma. Nekatere bolezni so posledica notranje okvare sistemov ali poškodb, lahko so posledica
učinkov okužbe z drugimi organizmi.
• Vsi organizmi morajo imeti sposobnost za pridobivanje in izrabo energije in snovi iz okolja, rast, razmnoževanje in vzdrževanje stabilnega
notranjega okolja ob življenju v spremenljivem zunanjem okolju.
• Reguliranje notranjega okolja vključuje zaznavanje razmer v notranjem okolju in spreminjanje fizioloških procesov za vzdrževanje razmer v
območju, ki zagotavlja preživetje.
• Vedenje je eden od odzivov organizma na notranji ali zunanji dražljaj. Vedenjski odziv zahteva koordinacijo in komunikacijo na več ravneh, od
celic do organskih sistemov in celotnega organizma. Vedenjski odziv je nabor aktivnosti, ki so delno dedne, delno pa jih določajo izkušnje.
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TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI BIOLOGIJI V 8.
IN 9. RAZREDU
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• Vedenje organizma se spreminja s prilagajanjem na okolje. Način gibanja, pridobivanje hrane, razmnoževanje in odziv na nevarnost pri
določeni vrsti temelji na evolucijski zgodovini te vrste, enako kot zgradba in podoba telesa.
Razmnoževanje in dedovanje
• Razmnoževanje je značilnost vseh živih bitij. Ker noben osebek ne živi večno, je razmnoževanje temelj za nadaljevanje vsake vrste. Organizmi
se lahko razmnožujejo nespolno ali spolno.
• Pri mnogih vrstah, tudi pri človeku, pri spolnem razmnoževanju samice proizvajajo ženske spolne celice (jajčeca), samci pa moške spolne
celice (semenčice). Tudi rastline se spolno razmnožujejo – pri kritosemenkah ženske in moške spolne celice nastajajo v cvetu. Združitev
ženske in moške spolne celice pri oploditvi je začetek razvoja novega osebka (potomca). Potomec prejme dedno (genetsko) informacijo od
matere (preko ženske spolne celice) in od očeta (preko moške spolne celice). Pri spolnem razmnoževanju so potomci praviloma nekoliko
drugačni od obeh staršev.
• Vsak organizem ima nabor navodil, ki določajo njegove lastnosti. Dedovanje je prenos teh navodil iz ene generacije v naslednjo.
• Dedno informacijo vsebujejo geni, ki so nameščeni na kromosomih vsake celice. Vsak gen je nosilec ene enote informacije. Dedno lastnost
osebka lahko določa eden ali več genov; en gen lahko vpliva na eno ali več lastnosti. Človeška celica vsebuje več deset tisoč različnih genov.
• Značilnosti organizma lahko opišemo kot kombinacijo posameznih lastnosti. Nekatere lastnosti so dedne, druge so posledica interakcij
organizma z okoljem.
Ekologija
• Populacijo sestavljajo vsi osebki neke vrste, ki v določenem času živijo na določenem prostoru. Vse populacije, ki živijo skupaj, in neživi
dejavniki okolja, v katerem živijo, sestavljajo ekosistem.
• Populacije organizmov imajo v ekosistemu določene vloge. Rastline in nekateri mikroorganizmi so proizvajalci – proizvajajo energetsko
bogate snovi, potrebne za vzdrževanje življenja. Heterotrofi (vse živali, tudi človek) so porabniki, ki energetsko bogate snovi pridobivajo s
prehranjevanjem z drugimi organizmi. Razkrojevalci, predvsem bakterije in glive, so porabniki, ki kot vir energetsko bogatih snovi uporabljajo
odpadne snovi drugih organizmov in mrtve organizme. Proizvajalci, porabniki in razkrojevalci so povezani v prehranjevalni splet. Ob delovanju
proizvajalcev, porabnikov in razkrojevalcev snovi v ekosistemu krožijo, energija pa skozenj teče.
• Glavni vir energije za ekosisteme je sončna energija. Energijo, ki v ekosistem vstopa kot sončna energija, proizvajalci med fotosintezo
pretvorijo v kemijsko vezano energijo. Ta vezana energija nato potuje od organizma do organizma po prehranjevalnem spletu.
• Število organizmov, ki jih lahko podpira določen ekosistem, je odvisno od razpoložljivih virov in abiotskih dejavnikov, kot so količina svetlobe
in vode, temperaturno območje in sestava prsti. Če ni zajedavcev ali drugačnih bolezni in plenilcev, populacije (tudi človeške) naglo
naraščajo, če imajo na voljo ustrezne biotske in abiotske vire. Pomanjkanje naravnih virov in drugi dejavniki, kot so bolezni in plenilci ter
podnebje, omejujejo rast populacij.
• Ekosistemi in njihovo delovanje so med seboj povezani in vključeni v globalne procese. Celoten planet deluje kot povezana celota.
Biotska pestrost in evolucija
• Na našem planetu živijo milijoni vrst živali, rastlin in mikroorganizmov. Čeprav se vrste med seboj razlikujejo po videzu, enotnost vsega
živega postane očitna ob upoštevanju notranje zgradbe in podobnosti kemijskih procesov, ki so posledica skupnega evolucijskega izvora.
• Biotska evolucija je vzrok za pestrost vrst, ki so se razvile s postopnimi spremembami skozi mnoge generacije. Vrste so pridobile mnoge od
svojih posebnih lastnosti v procesu prilagajanja na okolje, ki temelji na izboru genetskih variacij v populacijah. Med prilagoditve spadajo
spremembe v zgradbi, fiziologiji ali vedenju, ki povečujejo uspešnost preživetja in razmnoževanja v danem okolju.
• Zaradi lažjega opisovanja in proučevanja biotske pestrosti posamezne vrste poimenujemo. Na podlagi sorodnosti vrste združujemo v večje
skupine, ki jih tudi poimenujemo. Skupine organizmov uvrstimo v sistem, ki ima hierarhično zgradbo in kaže sorodnost med organizmi.
• Vrsta izumre, kadar se njeno okolje tako spremeni, da ji njene lastnosti ne omogočajo več preživetja. Fosili dokazujejo, da so mnoge vrste, ki
so živele v preteklosti, izumrle. Izumrtje vrst je pogost pojav; večine vrst, ki so v preteklosti živele na našem planetu, ni več.
• Organizmi so imeli in še imajo pomembno vlogo pri spreminjanju našega planeta, od vpliva na zgradbo ozračja do sodelovanja pri nastajanju
nekaterih tipov kamnin ter pri preperevanju kamnin in nastajanju prsti.
Varstvo narave in okolja
• Človekove dejavnosti lahko vključujejo tveganje s potencialno škodljivimi učinki na človeka in naravo. Med tvegane aktivnosti spadajo
uporaba naravnih virov in pridobivanje surovin, rast mest, sprememba uporabe zemljišč in ravnanje z odpadki.
• Biotska pestrost se kaže na različnih ravneh (znotrajvrstna pestrost, številčnost vrst, raznovrstnost habitatnih tipov in krajine), je rezultat
milijone let dolge evolucije živega sveta in temelj za delovanje ekosistemov, s tem pa tudi temelj za človekovo preživetje. Z neposrednim
varovanjem narave jo ohranjamo na varovanih območjih, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem pa tudi drugod.
• Da bi dosegli ohranjenost narave in biotsko pestrost tudi za prihodnje rodove, nekatere najbolj ogrožene, najredkejše ali najbolj prizadete
vrste različno zavarujemo, enako tudi okolje (habitatne tipe), ki omogoča življenjski prostor tem vrstam. Uspešno zavarovanje se doseže tudi
z ohranjanjem predelov (naravni parki), kjer je zgostitev takih vrst in habitatnih tipov največja.
• Zaradi naravnih vzrokov in človekovih dejavnosti lahko okolje vsebuje snovi, ki so škodljive za človeka in druge organizme. Trajnostni razvoj
zahteva vzpostavitev standardov za spremljanje sprememb v tleh, vodah in ozračju ter ukrepov za preprečevanje škodljivih sprememb.
• Tveganje, povezano s človekovo aktivnostjo, je osebni in družbeni izziv. Nepravilna analiza posledic določenih aktivnosti vodi do
podcenjevanja tveganja in s tem do škodljivih posledic za človeka in naravo ali pa do prestrogih preventivnih ukrepov, ki so nepotrebno
finančno breme za posameznika in družbo. Pomembne osebne in družbene odločitve temeljijo na analizi koristi in tveganja.
• Prenaseljenost območja vodi do degradacije okolja zaradi povečane porabe naravnih virov. Posledice prenaseljenosti so odvisne od posebnih
razmer na danem območju.
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Učenci pri pouku biologije in v povezavi z drugimi predmeti razvijajo ter uporabijo različne zmožnosti, kompleksno mišljenje, zmožnosti
znanstvenega raziskovanja ter kritične refleksije, samostojnega in timskega dela, komuniciranja, uporabe sodobnih informacijskokomunikacijskih tehnologij in različnih virov ter razvijajo odgovoren odnos in vrednote.

Minimalni standard
Učenci so ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja zmožni:
• načrtovati in izvesti preprost poskus, sistematično opazovati in meriti, določiti in kontrolirati parametre pri poskusu, načrtovati in izvesti
preprosto raziskavo ter interpretirati rezultate, uporabiti podatke za oblikovanje razlage oziroma alternativnih razlag, oblikovati
argumentirano kritiko razlag in postopkov,
• pri povezovanju dokazov z razlago kritično in logično razmišljati, izbirati relevantne dokaze za razlago konkretnega pojava, analizirati
rezultate preprostega poskusa, povzeti rezultate, oblikovati logične in argumentirane razlage za povezavo med vzrokom in posledico pri
poskusu, pojasniti vzroke za nepričakovane podatke oziroma rezultate (npr. analiza možnih napak pri izvedbi poskusa),
• prepoznati in analizirati alternativne razlage in napovedi, poslušati in spoštovati razlage, sprejemati zamisli, kritike in dvome drugih učencev,
kritično vrednotiti alternativne razlage,
• izvesti postopek po navodilih, poročati o svojih eksperimentalnih metodah, opisati opazovanja, povzeti rezultate, poročati drugim učencem o
raziskavah in razlagah,
• uporabiti matematična orodja pri raziskovanju, postavljanju vprašanj, zbiranju, organizaciji in predstavljanju podatkov ter pri oblikovanju
prepričljive razlage,
• v različnih socialnih situacijah ustrezno komunicirati, argumentirati in ustrezno navajati vire ter uporabiti ustrezne sheme, diagrame in
simbolni jezik,
• znanje biologije uporabiti v različnih kontekstih za vrednotenje lastnega ravnanja in ravnanja drugih ter kritično presoditi ukrepe in
preventivno obnašanje za ohranjanje lastnega zdravja in socialno odgovornost,
• z vidika dobrobiti družbe in posameznika presoditi znanstvena spoznanja, njihovo uporabo in metode v medicini, biotehniki, genskem
inženiringu in podobnih področjih (npr. oceniti možnosti ustrezne uporabe in zlorabe biometričnih podatkov, prednosti in omejitve pri
poseganju v genome organizmov),
• z vidika odgovornega odnosa do organizmov presoditi potrebe organizmov (npr. domačih) in predlagati izboljšave,
• se samostojno opredeljevati v zvezi z lastnim ravnanjem in sodelovati v razpravah pri družbenih
• odločitvah (npr. odločitvah, ki vplivajo na trajnostni razvoj).
Stopnje doseganja standardov znanja
1. stopnja doseganja standardov znanja = MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
• sposobnost za reproduciranje strokovnega znanja in za ponovno uporabo metod in spretnosti
• Strokovno znanje razumevanje temeljnih bioloških konceptov v povezavi s poznavanjem živih sistemov, bioloških pojavov, strokovnih
izrazov, principov in dejstev
• poznavanje temeljnih bioloških konceptov in njihova razlaga na osnovi znanih primerov
• reprodukcija strokovnega znanja in povezovanje tega znanja s koncepti
• Raziskovanje opazovanje, primerjanje, izvajanje poskusov, uporaba modelov in različnih metod dela
• izvedba poskusa oz. raziskave v skladu z navodili
• strokovno ustrezno pisanje poročil o izvedbi poskusa oz. raziskave
• ustrezna uporaba metod dela v skladu z navodili
• poznavanje in uporaba preprostih raziskovalnih metod in modelov
• primerjava na osnovi postavitve ustreznih kriterijev
• izdelava modelov
• Komuniciranje urejanje in izmenjava strokovnih informacij
• poročanje drugim o lastnih spoznanjih in rezultatih dela
• uporaba strokovnega jezika
• ekstrakcija informacij iz lahko razumljivih besedil, shem in drugih virov ter predstavitev tako pridobljenih informacij drugim
2. stopnja doseganja standardov znanja
• sposobnost za uporabo strokovnega znanja, metod in spretnosti v novih kontekstih (vključno z uporabo strokovnega znanja,
pridobljenega zunaj predmeta biologija)
• Strokovno znanje razumevanje temeljnih bioloških konceptov v povezavi s poznavanjem živih sistemov, bioloških pojavov, strokovnih
izrazov, principov in dejstev
• uporaba biološkega znanja v preprostih novih kontekstih
• opisovanje in razlaganje novih bioloških vsebin v povezavi z biološkimi koncepti
• razlaganje bioloških vsebin na različnih ravneh organizacije živih sistemov
• razlaganje znanih bioloških pojavov v povezavi s temeljnimi koncepti in znanimi dejstvi
• Raziskovanje opazovanje, primerjanje, izvajanje poskusov, uporaba modelov in različnih metod dela
• postavljanje raziskovalnih vprašanj
115

I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

Standardi procesnih znanj 9. razreda

I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

• načrtovanje, izvedba in razlaga rezultatov poskusov oz. raziskav
• analiza zbranih podatkov
• uporaba bioloških metod dela v novi situaciji
• analiza podobnosti in razlik na osnovi postavitve ustreznih kriterijev
• razlaga bioloških vsebin na osnovi modelov
• Komuniciranje urejanje in izmenjava strokovnih informacij
• uporaba različnih načinov prikazovanja pri strokovnem komuniciranju v pisni oz. ustni obliki
• uporaba strokovnega jezika v novih kontekstih
• razlikovanje med predstavami iz vsakdanjega življenja in naravoslovnimi znanstvenimi razlagami
3. stopnja doseganja standardov znanja
• sposobnost za samostojno obdelavo in vrednotenje strokovnih vsebin in problemov po prej pridobljenem znanju; sposobnost za
samostojno razlaganje, raziskovanje, izdelavo modelov in zavzemanje stališč o problemih s strokovnimi argumenti
• Strokovno znanje razumevanje temeljnih bioloških konceptov v povezavi s poznavanjem živih sistemov, bioloških pojavov, strokovnih
izrazov, principov in dejstev
• samostojna uporaba biološkega znanja v kompleksnih kontekstih
• razlaganje novih strokovnih vsebin z različnih bioloških in naravoslovnih vidikov
• samostojno prehajanje na različne ravni organizacije živih sistemov pri razlaganju pojava
• Raziskovanje opazovanje, primerjanje, izvajanje poskusov, uporaba modelov in različnih metod dela
• samostojno iskanje in postavljanje raziskovalnih vprašanj ter oblikovanje hipotez
• interpretacija podatkov v povezavi s hipotezo in vprašanjem oz. z možnimi viri napak
• samostojna izbira in priredba metod dela
• kritično vrednotenje prednosti in omejitev modelov kot orodja za ponazoritev naravnih pojavov
• Komuniciranje urejanje in izmenjava strokovnih informacij
• samostojno iskanje in uporaba različnih virov informacij pri učenju novih bioloških vsebin in reševanju bioloških problemov
• prevajanje strokovnega jezika v vsakdanji jezik in obratno
• samostojno argumentirano razpravljanje z uporabo strokovnega znanja in utemeljevanje predlogov za rešitev bioloških problemov

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – BIOLOGIJA 9. RAZRED
Učenci bodo v šolskem letu 2020/2021 ocenjeni z najmanj štirimi (4) ocenami:
2 pisna preizkusa znanja (1. Test – januarj 2021; 2. test – april ali maj 2021)
2x ustno ocenjevanje znanja

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA – NARAVOSLOVJE
6. RAZRED
STANDARDI ZNANJA
Standardi znanja izhajajo iz operativnih ciljev in vsebin predmeta in opredeljujejo kakovost določenega vidika znanja, spretnosti in veščin s
področja naravoslovja, ki naj bi jo učenci izkazali ob koncu 6. in 7. razreda. Na podlagi opredeljenih standardov znanja učitelj oblikuje kriterije za
preverjanje in ocenjevanje znanja.
Naravoslovni postopki in spretnosti

Minimalni standardi znanja
• Zna opazovati, opisovati in primerjati živa bitja, pojave, predmete itn., nasveti podobnosti in razlike
• Izvede poskuse po navodilih in pri tem poskrbi za lastno varnost (npr. uporabi zaščitna sredstva) in varnost drugih
• Ustrezno uporablja pripomočke, opremo in tehnologijo pri eksperimentalnem delu (npr. lupa, mikroskop, štoparica, tehtnica, gorilnik, merilni
valj idr.)
• Zna zbirati kvalitativne in kvantitativne podatke z opazovanjem in izvajanjem meritev, jih ustrezno zapisati in urediti (besedilno, s tabelami
in grafi ipd.)

Temeljni standardi znanja
•
•
•
•
•
•

Zna opazovati, opisovati in primerjati živa bitja, pojave, predmete itn., nasveti podobnosti in razlike ter prepozna vzorec ali pravila,
Razvršča živa bitja, pojave, predmete, podatke itn. po lastnih in danih kriterijih,
Uporabi določevalne ključe za prepoznavanje živih bitij in njihovo uvrščanje v sistematske enote,
Utemelji pomen večkratne ponovitve meritev ali opazovanj in razloži, zakaj mora imeti kontrolni poskus primerljive rezultate ob ponovitvi,
Razloži zvezo med dvema spremenljivkama pri poskusu (npr. kaj se je zgodilo z y ob povečanju/pomanjšanju x),
Prepozna in pojasni, kdaj je poskus pošten, ter opredeli parameter (spremenljivko), ki se pri poskusu spreminja, in parametre, ki ostajajo
nespremenjeni,
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SNOVI
Minimalni standardi znanja
• razume, da je snov zgrajena iz delcev/ gradnikov,
• sklepa na nevarne lastnosti izbranih izdelkov, označenih s simboli za nevarne snovi, ter predlaga ustrezno zaščito pri njihovi uporabi,
• prepozna in poimenuje najbolj zastopane kamnine v Sloveniji (apnenec, dolomit, lapor, fliš)

Temeljni standardi znanja
•
•
•
•
•
•

opiše razlike v porazdelitvi delcev/ gradnikov snovi v različnih agregatnih stanjih,
iz sub-mikroskopskega prikaza zgradbe snovi prepozna agregatno stanje snovi,
s primerjanjem lastnosti različnih snovi zna izbrati in utemeljiti, katera od snovi je najprimernejša surovina za določen izdelek ali namen uporabe,
opiše nastanek magmatskih, sedimentnih in metamorfnih kamnin,
razloži nastanek prsti,
pozna lastnosti prsti, ki ključno vplivajo na rast in razvoj rastlin.

ENERGIJA
Minimalni standardi znanja
•
•
•
•
•

razume in razloži, zakaj je sončna energija osnovni vir energije za življenje na Zemlji,
navede primere pretvorb sončne energije v druge oblike energije (v energijo vetra, rek, energijo nakopičeno v rastlinah (biomasa),
utemelji pomen prizadevanj za čim večjo uporabo obnovljivih virov energije,
navaja raznovrstne načine uporabe električne energije in možnosti varčevanja z energijo,
razlikuje med toplotnimi prevodniki in izolatorji

Temeljni standardi znanja
•
•
•
•
•

razlikuje med obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije,
pozna različne principe pridobivanja električnega toka v elektrarnah,
pozna različne vrste tokov (snovni, toplotni, električni) in navaja primere tokov iz narave ali življenja,
razume, da sta za vsak tok (snovni ali energijski) potrebna gonilna razlika in prevodnik, ter razloži s primeri
razlikuje med toplotnimi prevodniki in izolatorji in s primeri ponazori pomen in uporabo prevodnikov in izolatorjev v življenju in v naravi..

ŽIVA NARAVA
Celica
Minimalni standardi znanja
•
•
•
•

ve, da so celice osnovne gradbene in funkcionalne enote vseh živih bitij,
razume, da je organizem lahko zgrajen iz ene celice, mnogi večcelični organizmi pa so zgrajeni iz več tisoč milijard celic,
ve, da v celicah potekajo življenjsko pomembni procesi,
zna pojasniti razlike v zgradbi rastlinske in živalske celice.

Temeljni standardi znanja
• opiše osnovno zgradbo celice in navede pomen posameznih delov (organelov),
• razlikuje med rastlinsko in živalsko celico (na mikroskopskem preparatu ali sliki)

Fotosinteza in celično dihanje
Temeljni standardi znanja
•
•
•
•

ve, da se energija, potrebna za obstoj in delovanje organizma, sprošča v vseh živih celicah pri procesu, imenovanem celično dihanje,
zna pojasniti pomen fotosinteze za rastline in za ostala živa bitja,
razume, da fotosinteza lahko poteka le v rastlinskih celicah s kloroplasti
navede snovi, ki se pri fotosintezi porabljajo in snovi, ki pri tem nastajajo

Zgradba in delovanje rastlin
Minimalni standardi znanja
• pozna rastlinske organe (korenina, list in steblo) in ve, katere naloge opravljajo,
• pozna vlogo obeh transportnih sistemov pri rastlinah,
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• Uporabi naravoslovno znanje in razumevanje za razlago opažanj, meritev, zaključkov,
• Prepozna problemska vprašanja in predlaga načine (izvedbo poskusa, raziskave), ki vodijo do rešitev oziroma odgovora,
• Napove rezultat poskusa ali raziskave (kaj meni, da se bo zgodilo), svojo napoved utemelji ter po izvedbi poskusa ali raziskave ugotovi, če se
zaključki ujemajo z napovedmi,
• Oceni svoje delo in delo drugih ter opredeli vzroke in omejitve pri delu, ki vplivajo na pravilnost rezultatov,
• Prepozna in analizira možne razlage za določen pojav in predvidi posledice ukrepov v danih pogojih.
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Temeljni standardi znanja
•
•
•
•
•
•

ve, da se specializirane celice, ki opravljajo določene naloge, združujejo v tkiva; tkiva se povezujejo v organe in organi v organizem kot celoto,
razume, da ima vsak tip celic, tkiv in organov zgradbo, ki omogoča opravljanje določene naloge v organizmu,
zna opisati osnovno zgradbo rastlinskih organov in povezati zgradbo rastlinskih organov z nalogami, ki jih opravljajo,
pozna pomen listnih rež za rastlino,
zna pojasniti, kaj so založne snovi in kakšen je njihov pomen za rastlino,
navede primere založnih tkiv, v katerih so shranjene založne snovi.

Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin
Minimalni standardi znanja
•
•
•
•

opiše zgradbo semena in razloži pomen založnih snovi v semenu,
utemelji pomen razmnoževanja za nadaljevanje vrste,
prepozna posamezne dele cveta in pozna njihov pomen,
razlikuje med oprašitvijo in oploditvijo

Temeljni standardi znanja
•
•
•
•
•
•
•

razume, da rastlina raste in se razvija z delitvijo, rastjo in diferenciacijo celic,
razlikuje med spolnim in nespolnim razmnoževanjem rastlin ter navede prednosti in slabosti obeh,
pozna primere nespolnega razmnoževanja rastlin,
razume povezavo med zgradbo cveta in načinom opraševanja,
razlikuje med vetrocvetkami in žužkocvetkami,
razume postopek nastanka semen od oprašitve do oploditve,
razloži na izbranih primerih povezavo med zunanjo zgradbo semen in plodov ter njihovim načinom razširjanja.

Razvrščanje rastlin
Minimalni standardi znanja
• razlikuje med algami, mahovi, praprotnicami in semenkami

Temeljni standardi znanja
• razume pomen razvrščanja rastlin v sistematske kategorije,
• zna z uporabo določevalnih ključev prepoznati najbolj zastopane rastline v bližnjem ekosistemu (travnik, gozd) in jih razvrstiti v ustrezne
sistematske skupine,
• razlikuje med algami, mahovi, praprotnicami in semenkami ter navede podobnosti in razlike med njimi,
• pozna kriterije za delitev semenk na golosemenke in kritosemenke ter delitev kritosemenk na enokaličnice in dvokaličnice

Prilagoditve rastlin na okolje
Minimalni standardi znanja
• zna razvrstiti dejavnike v okolju na nežive in žive dejavnike,
• navede primere prilagoditev rastlin na razmere v okolju,

Temeljni standardi znanj
•
•
•
•

zna razložiti (z izbranimi primeri), kako neživi dejavniki okolja določajo življenjske razmere za organizme,
navede primere prilagoditev rastlin na razmere v okolju,
sklepa iz opisa zgradbe rastline na značilnosti okolja, v katerem rastlina uspeva, in obratno,
pozna razlike med enoletnicami in trajnicami

Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za človeka
Minimalni standardi znanj
•
•
•
•
•

razume, da ekosistem sestavljajo neživi dejavniki okolja in vse populacije, ki skupaj živijo v okolju,
razume, da so rastline v ekosistemu proizvajalci, ki iz neživih snovi in svetlobe izgrajujejo biomaso,
razlikuje med proizvajalci, potrošniki in razkrojevalci
zna povezati rastlinske in živalske organizme izbranega ekosistema v prehranjevalne verige
pozna vlogo človeka v prehranjevalnih spletih

Temeljni standardi znanja
•
•
•
•
•
•
•

zna opredeliti, kaj je populacija
razlikuje med proizvajalci, potrošniki in razkrojevalci in pojasni njihovo vlogo pri kroženju snovi in energije v ekosistemu,
zna povezati rastlinske in živalske organizme izbranega ekosistema v prehranjevalne verige in prehranjevalne splete,
razume in s primeri razloži soodvisnost žive in nežive narave,
poimenuje in opiše nekaj primerov medvrstnih odnosov,
razloži pomen rastlin za nastanek prsti in preprečevanje erozije,
pozna pomen in različne uporabne vidike rastlin za človeka,
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• s primeri razloži škodljive vplive in posledice čezmernega izkoriščanja naravnih virov (vode, surovin in fosilnih goriv) ter velike količine
nastalih odpadkov,
• predlaga ukrepe in ravnanja za varčno rabo vode, energije in virov surovin ter zmanjševanje odpadkov

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE OCENJEVANJA ZNANJA –
NARAVOSLOVJE 6. RAZRED
Učenci bodo v šolskem letu 2020/21 v pri pouku naravoslovja ocenjeni s 5 ocenami, od tega bodo 2 oceni pridobili s pisnim preizkusom znanja,
dve oceni na ustnem ocenjevanju in eno oceno z pripravo, predstavitvijo in oddajo herbarija.
Učenci bodo v prvem ocenjevalnem obdobju ustno oceno pridobili v oktobru in novembru; pisno pa v mesecu decembru.
Učenci bodo v drugem ocenjevalnem obdobju ustno oceno pridobili v marcu in aprilu; pisno pa v mesecu maju. Herbarij bodo pripravljali v aprilu
in maju ter ga oddali v začetku junija.

TEMELJNJI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - NARAVOSLOVJE
7. RAZRED
Sklop: SNOVI
MINIMALNI STANDARDI
•
•
•
•
•
•
•
•

ve, da čiste snovi delimo na kemijske elemente in spojine,
prepozna kemijske elemente in spojine,
ve, da so raztopine zmesi, in razlikuje med pojmi raztopina, topilo in topljenec
ve, od česa je odvisna trdota vode,
našteje možne nevšečnosti, ki jih v gospodinjstvu povzroča trda voda, in ve, kako se jim lahko izognemo
pozna nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi (filtracija, kristalizacija)
zna pojasniti razliko med fizikalnimi in kemijskimi spremembami oz. procesi,
pozna pojme kemijska reakcija, reaktanti in produkti

TEMELJNI STANDARDI
•
•
•
•
•

razume delitev snovi na čiste snovi in zmesi glede na to, ali snov gradi ena ali več vrst delcev/gradnikov,
za izbrane predmete raztopin (ki jih pozna iz življenja) opredeli topilo in topljenec/topljence,
primerja različne vrste voda v naravi po trdoti,
razume, da postopki ločevanja čistih snovi iz zmesi temeljijo na razlikah v lastnostih posameznih čistih snovi v zmesi,
pozna nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi (destilacija, ločevanje z lij-ločnikom, kromatografija, sublimacija) in razume, na kateri razliki
v lastnostih snovi temelji določena metoda ločevanja,
• načrtuje postopke ločevanja posameznih čistih snovi iz zmesi,
• za primere sprememb, ki jih pozna iz življenja ali iz eksperimentalnih opažanj (npr. mešanje vzorcev snovi, ki jih uporabljamo v
gospodinjstvu), sklepa, ali je potekla fizikalna sprememba ali kemijska reakcija,
• prepozna in opiše snovne in energijske spremembe na primerih kemijskih reakcij, ki jih je spoznal pri eksperimentalnem delu ali jih pozna iz
življenja.

Sklop: ENERGIJA
MINIMALNI STANDARDI
•
•
•
•
•
•

ve, da je bela svetloba sestavljena iz mavričnih barv, ki se od površine odbijajo ali pa jih absorbira,
ve, da svetloba posreduje sliko okolice in da z očmi zaznavami tista telesa, ki oddajajo svetlobo ali se svetloba od njih odbija,
razume, da zvoka nastane s tresenjem (nihanjem) teles in se prenaša od oddajnika po okoliškem zraku ali drugi snovi v vseh smereh,
pozna pomen zvoka za sporazumevanje in izmenjavo podatkov,
našteje posledice zaradi onesnaženja s hrupom in pozna načine zaščite pred hrupom,
navaja primere uporabe valovanj v vsakdanjem življenju

TEMELJNI STANDARDI
•
•
•
•
•
•

pozna različne učinke svetlobne energije na snovi in navaja primere
sklepa po barvi predmeta, kateri del svetlobnega spektra se od predmeta odbija in kateri absorbira,
razlikuje med odbojem in lomom svetlobe in razume, da se na meji dveh snovi svetloba deloma lomi in deloma odbije,
razume, da se pri vseh valovanjih prenašajo informacije (podatki) in energija, različna pa je hitrost prenosa,
navede podobnosti in razlike pri različnih vrstah valovanj: na vrvi, vodni gladini, dolgi vzmeti,
ve, da sta svetloba in zvok valovanji.
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Sklop: ŽIVA NARAVA
MINIMALNI STANDARDI
CELICA:
• razume, da organizme razvrščamo med bakterije, glive, rastline in živali glede na razlike v zgradbi celice..
ZGRADBA IN DELOVANJE BAKTERIJ IN GLIV:
• ve, da opravljajo bakterije v ekosistemu različne vloge,
• razume, da so le redke bakterije škodljive za človeka (povzročitelji bolezni)
• pozna nekaj značilnih predstavnikov gliv, razume vlogo in pomen gliv v ekosistemu (potrošniki, razkrojevalci).
ZGRADBA IN DELOVANJE ŽIVALI:
• razume, da živali kot potrošniki prejmejo hrano iz okolja in jo pretvorijo v energijo (v procesu celičnega dihanja), v gradnike za gradnjo telesa
ali v založna tkiva,
• razume pomen celičnega dihanja
• razume, da imajo živali razvite različne strukture za sprejemanje snovi iz okolja in njihovo prebavo, za dihanje, prenos snovi, izločanje
odpadnih snovi, gibanje, zaznavanje, nadzor nad delovanjem telesa in razmnoževanje,
• primerja podobnosti in razlike v delovanju enoceličnega in mnogoceličnega organizma,
• razloži, kako se nerabne snovi, ki nastajajo v živalskih celicah, izločajo v okolje,
• utemelji pomen transportnega sistema pri večjih večceličarjih,
• ve, da se preko dihalnih površin izmenjujejo plini,
• pozna pomen živčevja in hormonskega sistema pri uravnavanju in usklajevanju delovanja posameznih delov telesa,
• razume pomen čutil in živčevja pri zaznavanju sprememb v okolju in odzivanju nanje,
• našteje naloge, ki jih opravlja ogrodje.
RAZMNOŽEVANJE, RAST IN OSEBNI RAZVOJ ŽIVALI:
• razloži razlike med spolnim in nespolnim razmnoževanjem in razume prednosti spolnega razmnoževanja,
• ve, da spolne celice nastajajo v spolnih organih in da je oploditev (združitev ženske in moške spolne celice) začetek razvoja novega osebka,
• razume, da sta rast in razvoj živali povezana z delitvijo, rastjo in diferenciacijo celic,
• na primerih izbranih živalskih predstavnikov navaja podobnosti in razlike v osebnem razvoju živali.
RAZVRŠČANJE ŽIVALI:
• razume, da organizme na podlagi skupnih značilnosti uvrščamo v širše skupine (sistematske kategorije)

TEMELJNI STANDARDI
CELICA:
• navede podobnosti in razlike v zgradbi bakterijske, glivne, rastlinske in živalske celice,
• ve, da poteka celično dihanje v mitohondrijih, fotosinteza pa v kloroplastih (le pri rastlinah),
• ve, da virusi niso celice in jih ne uvrščamo med organizme.
ZGRADBA IN DELOVANJE BAKTERIJ IN GLIV:
• pozna nekaj primerov uporabe bakterij,
• razloži pomen sožitja med glivami in nekaterimi rastlinami.
ZGRADBA IN DELOVANJE ŽIVALI:
• razume pomen celičnega dihanja in navede snovi, ki se pri tem porabljajo, in snovi, ki nastajajo,
• na primerih izbranih predstavnikov enoceličarjev, nevretenčarjev in vretenčarjev opiše in primerja osnovno zgradbo glavnih gradbenih tipov živali,
• primerja podobnosti in razlike v delovanju enoceličnega in mnogoceličnega organizma (izmenjava snovi med organizmom in okoljem,
zaznavanje sprememb v okolju itn.),
• razume in ponazori s primeri, kako se pri živalih različni načini gibanja, prehranjevanja, razmnoževanja, zaznavanja in orientiranja v okolju
itn. kažejo v telesni zgradbi in prilagoditvah živali,
• primerja zgradbo in delovanje dihal različnih živali,
• pozna razlike v delovanju živčnega in hormonskega sistema,
• na konkretnih primerih ponazori povezave med razvitostjo čutil in načinom življenja živali,
• primerja ogrodje pri različnih živalskih skupinah,
• pozna različne krovne strukture organizmov in njihov pomen.
RAZMNOŽEVANJE, RAST IN OSEBNI RAZVOJ ŽIVALI:
• pozna primere nespolnega razmnoževanja pri živalih,
• pozna pojme embrionalni razvoj, postembrionalni razvoj, popolna preobrazba, nepopolna preobrazba,
• pozna človeške zajedavce.
RAZVRŠČANJE ŽIVALI:
• našteje osnovne sistematske kategorije,
• navede (na konkretnem primeru) skupne značilnosti organizmov, zaradi katerih jih uvrščamo v določeno širšo sistematsko kategorijo (razred,
deblo),
• z uporabo določevalnih ključev prepozna in uvrsti živali iz bližnjega ekosistema v širše sistematske kategorije.
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ZGRADBA IN DELOVANJE EKOSISTEMOV:
• na primeru gozda razloži, kako se pretvarja in pretaka energija ter krožijo snovi v ekosistemu skozi prehranjevalne splete,
• razume in pojasni, da neživi dejavniki okolja vplivajo na biotsko raznovrstnost rastlin (proizvajalcev), ta pa pogojuje biotsko raznovrstnost in
številčnost drugih vrst organizmov v ekosistemu,
• navede primere prilagoditev organizmov v gozdu na nežive in žive dejavnike okolja,

TEMELJNI STANDARDI
ZGRADBA IN DELOVANJE EKOSISTEMOV:
• pozna primere medvrstnih odnosov med organizmi,
• razume, da je gozd stabilen ekosistem le, če ni človeških posegov vanj, in razloži, kaj velja za stabilen ekosistem.
PRIMERJAVA ZGRADBE IN DELOVANJA RAZLIČNIH EKOSISTEMOV:
• zna primerjati ključne nežive dejavnike v izbranih naravnih ekosistemih ter razloži, kako ti pogojujejo številčnost in biotsko raznovrstnost
organizmov v ekosistemu (prilagoditve značilnih predstavnikov rastlin in živali, odvisnost žive in nežive narave idr.),
• razloži, kako se zaradi spreminjajočih se razmer spreminja biotska raznovrstnost ekosistema skozi letne čase.

Sklop: VPLIV ČLOVEKA NA OKOLJE
MINIMALNI STANDARDI
•
•
•
•

razlikuje med naravnimi in antropogenimi ekosistemi,
razume, da v naravi ni škodljivih in koristnih živih bitij,
navede primere človeških dejavnosti, ki prispevajo k onesnaževanju zraka, vode in tal,
predlaga ukrepe in ravnanja, ki bi prispevali k zmanjšanju posledic človekovih posegov v okolje.

TEMELJNI STANDARDI
• zna pojasniti manjšo biotsko pestrost in manjšo stabilnost antropogenih ekosistemih v primerjavi z naravnimi ekosistemi,
• utemeji, kako onesnaževanje (vode, zraka, tal) vpliva na biotsko raznovrstnost in ravnovesje v naravi.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE OCENJEVANJA ZNANJA –
NARAVOSLOVJE 7. RAZRED
Učenci bodo v šolskem letu 2020 - 2021 ocenjeni z najmanj šestimi (6) ocenami:
• 3 pisne preizkuse znanja, (svetloa in zvok – november ali december 2020; zgradba in delovanje živali - marec ali april 2021; Organski sitemi
- Maj ali junij 2021
• 1 predstavitev (referat,plakat, ppt)
• 2 ustni oceni

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJI 6. RAZRED
Varnost pri delu, varnost v prometu
Učenec zna:
• upošteva 12 pravil za preprečitev nesreče v tehnični učilnici
• seznani se z varnostjo pri delu
• pozna varno pot od doma do šole,
• utemelji pomen tehnično brezhibnega kolesa in uporabo čelade za varno vožnjo

Tehnično risanje
Učenec zna:
• uporablajti orodja za tehnično risanje,
• skicirati štirikotni, okrogli in trikotni lik
• uporabljati različe vrste črt in razume njihov pomen,
• like in risbo pravilno kotirati

Načrtovanje in izdelava izdelka iz papirja in lesa
Učenec zna:
• poimenovati vrste papirja, našteti razlike in predstaviti njihovo uporabo,
• razvrstiti papirna gradiva in ugotoviti njihove dobre in slabe strani,
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•
•
•
•
•
•

oblikovati in skicirati idejo za preprosti izdelek,
utemeljiti rešitev in sodelovati pri izbiri najustreznejšega izdelka,
izdelati tehniško in tehnološko dokumentacijo za izdelek,
izbrati gradiva in orodja ter pripraviti varno in učinkovito delovno mesto,
pravilno uporabljati orodja, stroje in pripomočke za obdelavo papirja ali lesa ter upoštevati varnostna pravila,
utemeljiti vlogo človekovega dela in njegovo odgovornost za okolje

DELOVNA DISCIPLINA
Učenec zna:
• prinašati k pouku zahtevane pripomočke,
• poslušati in ponoviti navodila za delo
• opravljati delo brez motenja sošolcev,
• uporabljati orodja in pripomočke po navodilih.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA - TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJI 6. RAZRED
Znanje učencev ocenjujemo večkrat v celem šolskem letu. Ocenjevanje poteka pisno, grafično in ustno. Večino ocen učenci pridobijo z obdelavo
materialov oz. z izdelki, ostale pa z grafičnimi izdelki (načrtovanjem, tehnično pisavo, tehnično dokumentacijo)
Ocenjevanje izdelkov
Med letom izdelamo več izdelkov iz materialov, ki so predvideni v letnem učnem načrtu. Ker je pouk tehnike in tehnologije zelo kompleksen, so tudi
dejavniki ali kriteriji, ki vplivajo na oceno, številni in zelo različni. Na oceno ne sme vplivati le končni izdelek, ampak tudi prizadevanje učenca.

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJI 7. RAZRED
Varnost pri delu, varnost v prometu
Učenec zna:
• utemeljiti pravila varnega dela,
• razložiti pomen varne opreme kolesa za varno udeležbo kolesarja v prometu

Tehnično risanje: Pravokotna projekcija
Učenec zna:
• utemeljiti risanje predmeta v pravokotni projekciji
• razložiti uporabo pravokotne projekcije v praksi,
• skicirati predmet v pravokotnih projekciji
• razložiti pomen pogledov: naris, tloris, stranski ris, prostorski kot

Načrtovanje in izdelava izdelka iz umetnih snovi:
Učenec zna:
• poimenovati umetne snovi in predstaviti njihovo uporabo,
• razvrstiti umetne snovi in ugotovi njihove dobre in slabe strani,
• oblikovati in skicirati idejo za preprosti izdelek,
• utemeljiti rešitve in sodelovati pri izbiri najustreznejšega izdelka,
• izdelati tehniško in tehnološko dokumentacijo za izdelek,
• izbrati gradiva in orodja ter pripraviti varno in učinkovito delovno mesto,
• pravilno uporabiti orodja, stroje in pripomočke za obdelavo umetnih snovi ter upoštevati varnostna pravila,
• utemeljiti vlogo človekovega dela in njegovo odgovornost za okolje

Električni krog in krmiljenje
Učenec zna:
• ugotoviti potrebo po načrtovanju in izdelavi naprave z električnim pogonom in krmiljenjem ter oblikovati zamisel za napravo,
• našteti pogoje, da v električnem krogu teče električni tok,
• pojasniti razliko med električnimi prevodniki in izolatorji,
• našteti tipične električne porabnike,
• razložiti namen stikala v električnem krogu in opisati njegovo delovanje, našteti in opisati vire električne napetosti
• pojasniti pomen električne energije za obstoj in razvoj civilizacije, našteti in opisati načine pridobivanja električne energije,
• pojasniti, kakšna vrsta električnih porabnikov so elektromotorji,
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Učenec zna:
• prinašati k pouku zahtevane pripomočke,
• poslušati in ponoviti navodila za delo
• opravljati delo brez motenja sošolcev,
• uporabljati orodja in pripomočke po navodilih.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA - TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJI 7. RAZRED
Znanje učencev ocenjujemo večkrat v celem šolskem letu. Ocenjevanje poteka pisno, grafično in ustno. Večino ocen učenci pridobijo z obdelavo
materialov oz. z izdelki, ostale pa z grafičnimi izdelki (načrtovanjem, tehnično pisavo, tehnično dokumentacijo)
Ocenjevanje izdelkov
Med letom izdelamo več izdelkov iz materialov, ki so predvideni v letnem učnem načrtu. Ker je pouk tehnike in tehnologije zelo kompleksen, so
tudi dejavniki ali kriteriji, ki vplivajo na oceno, številni in zelo različni. Na oceno ne sme vplivati le končni izdelek, ampak tudi prizadevanje
učenca.

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA- TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA 8. RAZRED
Varnost pri delu in v prometu
Učenec zna:
• utemeljiti uporabo varnostnih pripomočkov v prometu (varnostni pas, čelada, odsevnik, kresnička ...)
• ovrednotiti pomen upoštevanja določil prometnega kodeksa v prometu in ta določila spoštovati

Tehnično risanje: Izometrična projekcija
Učenec zna:
• skicirati predmet v izometrični projekciji
• poiskati možnosti uporabe izometrične projekcije v praksi,
• utemeljiti risanje predmetov v prostorski projekciji in opisati nastanek slike predmeta v izometrični projekciji

Načrtovanje in izdelava izdelka iz kovin
Učenec zna:
• sodelovati pri razvoju skice in izbiri najustreznejše rešitve,
• izdelati tehniško in tehnološko dokumentacijo za izdelek
• izdelati sestavne dele, jih združiti v celoto in preskusiti uporabnost,
• varno in pravilno uporabljati orodja
• razlikovati razstavljive in nerazstavljive zveze
• našteti tipične izdelke iz kovin in opisati njihov namen,
• predstaviti uporabo kovin na značilnih področjih,
• razvrstiti kovine v železne in neželezne, preskusiti njihove lastnosti ter imenovati in utemeljiti uporabnost polizdelkov,
• razložiti bistvo preoblikovanja, odrezavanja, spajanja in površinske obdelave kovin,

Proučevanje 4-taktnega in 2- taktnega bencinskega motorja,
Motorizacija in okolje, Proučevanje gonil v strojih
Učenec zna:
• proučiti model motorja
• našteti in opisati vire, ki ponujajo človeku večjo moč
• na modelu ali sliki pojasniti in opisati sestavne dele in delovanje štiritaktnega in dvotaktnega motorja
• pojasniti namen gonil v napravah in strojih,
• imenovati posamezne vrste gonil,
• ločiti drsne in kotalne ležaje ter pojasniti pomen maziv,
• imenovati različne vrste zobnikov

DELOVNA DISCIPLINA
Učenec zna:
• prinašati k pouku zahtevane pripomočke
• poslušati in ponoviti navodila za delo
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• opravljati delo brez motenja sošolcev
• uporabljati orodja in pripomočke po navodilih.
• stroje, električne naprave in rezalna orodja uporabiti le z izrecnim dovoljenjem

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA- TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA 8. RAZRED
Znanje učencev ocenjujemo večkrat v celem šolskem letu. Ocenjevanje poteka pisno, grafično in ustno. Večino ocen učenci pridobijo z obdelavo
materialov oz. z izdelki, ostale pa z grafičnimi izdelki (načrtovanjem, tehnično pisavo, tehnično dokumentacijo)
Ocenjevanje izdelkov
Med letom izdelamo več izdelkov iz materialov, ki so predvideni v letnem učnem načrtu. Ker je pouk tehnike in tehnologije zelo kompleksen, so tudi
dejavniki ali kriteriji, ki vplivajo na oceno, številni in zelo različni. Na oceno ne sme vplivati le končni izdelek, ampak tudi prizadevanje učenca.

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA - GOSPODINJSTVO
6. RAZRED
MODUL: BIVANJE IN OKOLJE
Sklop: Proizvodnja
Kaj vse potrebujem
• Kje nastanejo dobrine?
• Razložijo pojma proizvodnja in poraba
• Kako dolgo lahko uporabljaš različne dobrine?
• Predstavijo osebno porabo kot zadovoljevanje potreb
• Analizirajo uporabnost dobrin
• Kdo opravlja storitve?
• Predstavijo storitvene dejavnosti v svojem kraju
• Opišejo storitve, nujno potrebne za urejeno življenje v urbanem okolju
• Interpretirajo storitve, ki jih potrebujejo za zadovoljevanje osebnih potre

Sklop: Ekološko osveščen potrošni
Moj odnos do okolja
• Voda je bogastvo
• Ocenijo dnevno porabo vode v družini in opišejo, kam potujejo odpadne vode
• Naštejejo glavne povzročitelje in snovi, ki onesnažujejo vodo
• Razmišljajo o pravilnem ravnanju z vodo
• Poznajo načine čiščenja odpadne vode
• Kakšen zrak vdihavam?
• Naštejejo glavne vire onesnaženja zraka
• Analizirajo, kako čist zrak vpliva na počutje
• Razumejo, da so spremembe vremena povezane z onesnaževanjem okolja
• Kdo onesnažuje tla?
• Poznajo prednosti in slabosti intenzivnega kmetijstva
• Poznajo glavne onesnaževalce tal
• Povežejo uporabo umetnih gnojil in pesticidov z onesnaževanjem tal
• Kaj lahko storim za zdravo okolje? Čiščenje. Kako ravnamo s komunalnimi odpadki?
• Opišejo različne načine varčevanja z energijo v gospodinjstvu
• Znajo pravilno ravnati z odpadki
• Spoznajo ekološko čiščenje

MODUL: HRANA IN PREHRANA
Sklop: Hrana in prehrana
Zakaj jem?
• Hranilne snovi
• Poznajo hranilne snovi in njihovo vlogo v človeškem organizmu
• Analizirajo človekove potrebe po hrani
• Poznajo hranilno vrednost nekaterih živil
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Sklop: Higiena prehrane + Označevanje živil
Ali mi hrana lahko škoduje?
• Mi hrana lahko škoduje?
• Analizirajo vzroke za kvarjenje živil
• Opišejo pogoje za razmnoževanje in rast škodljivih MO v hrani
• Spoznajo znake zastrupitve s hrano
• Kako preprečiš kvarjenje živil?
• Razumejo pomen pravilnega shranjevanja živil
• Razumejo pravilen način dela z živili
• Utemeljijo načine shranjevanja in konzerviranja živil
• Označevanje živil
• Analizirajo informacije, ki so navedene na pakiranem živilu
• Poznajo osnovne informacije na pakiranem živilu
• Opišejo znake za varnost in kakovost živil

Sklop: Mehanska in toplotna obdelava živil
Kaj moram vedeti preden začnem kuhati?
• Čistoča – pot do varne hrane
• Razumejo pomen higiene pri delu z živili
• Kaj vse potrebujem za obdelavo živil in pripravo jedi?
• Opišejo male in velike gospodinjske aparate
• Uporabijo pripomočke in aparate za obdelavo živil in pripravo hrane
• Kako se lotim dela v kuhinji?
• Znajo pripraviti jedi po receptih
• Delo v kuhinji
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• Hrana je vir energije
• Primerjajo energijsko vrednost različnih živil
• Telo potrebuje energijo
• Analizirajo človekove potrebe po energiji glede na spol, starost in telesno dejavnost
Ali je pomembno, kaj jem?
• Ali prehrana vpliva na moje zdravje?
• Razumejo pomen uravnotežene prehrane za zdravje
• Ocenijo prehranske navade in telesno dejavnost
• Kaj in koliko naj jem?
• Razumejo pomen prehranske piramide
• Znajo razvrščati živila v prehransko piramido glede na skupino živil
• Uporabijo prehransko piramido za načrtovanje prehrane
• Katere bolezni so povezane z neustrezno prehrano?
• Razumejo priporočila zdrave prehrane
• Naštejejo nekaj bolezni, ki so povezane z neustrezno prehrano
• Prehranske navade
• Ugotavljajo, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje prehranskih navad
• Spoznajo različne načine prehranjevanja
Razvrščanje živil v skupine
• Živila, ki vsebujejo več ogljikovih hidratov
• Poznajo različna živila bogata z OH
• Spoznajo pomen prehranskih vlaknin
• Opišejo, kako se izdeluje moka
• Živila, ki vsebujejo več vitaminov in mineralnih snovi
• Razvrstijo sadje glede na vrsto ploda
• Razvrstijo zelenjavo glede na del rastline, ki ga uživamo
• Živila z več beljakovinami
• Poznajo različne vrste mleka in mlečnih izdelkov
• Naštejejo mesne izdelke ter vrste mesa, ki ga najpogosteje uživamo
• Analizirajo pomen stročnic v prehrani
• Živila z več maščob in živila z več sladkorja
• Poznajo živila z več maščob
• Poznajo živila z več sladkorja
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• V čem naj kuham in postrežem hrano?
• Spoznajo in opišejo različno kuhalno in servirno posodo
• Znajo pravilno izbrati posodo, ki jo potrebujejo za kuhanje in serviranje jedi
• Kako naj pripravim pogrinjek?
• Pripravijo pogrinjke za različne priložnosti
• Postrežejo hrano
• Opišejo osnovne značilnosti lepega vedenja pri uživanju hrane
Kuhajmo skupaj
• Kako pripravim živilo za kuhanje?
• Poznajo osnovne kuharske postopke za pripravo živil
• Na kakšne načine lahko pripravim hrano?
• Analizirajo osnovne kuharske postopke
• Pripravijo jedi po osnovnih kuharskih postopkih
• Kaj se dogaja s hrano med kuhanjem?
• Ločijo med surovo in toplotno obdelano hrano
• Opišejo spremembe živil med toplotno obdelavo
• Paša za oči
• Spoznajo različne za dekoriranje, serviranje hrane

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – GOSPODINJSTVO
6. RAZRED
V šolskem letu dobi vsak učenec najmanj štiri številčne ocene. Ocena se lahko dobi pri ustnem preverjanju znanja, pri plakatu ali seminarski
nalogi in pri praktičnem delu. Pri zaključevanju ocene se upošteva tudi: odnos do predmeta in delo pri pouku (pripomočki, naloga, material,
sodelovanje).

AKTIV ZA ŠPORT
PREDSTAVITEV POUKA ŠPORTA PO MODELU C
Velja, ko zaradi omejitev, ki izhajajo iz priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zaradi prostorskih oziroma kadrovskih pogojev ni več
mogoče izvajati pouka za vse učence v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. V okviru C- modela se izvaja pouk na daljavo za učence od
6.-9. razreda. Za učence četrtega in petega razreda ravnatelj odloči o izvajanju pouka v šoli ali na daljavo.
Šola izvaja obvezni in razširjeni program. Ne izvaja ekskurzij, plavalnih tečajev,… Aktivnosti na dnevih dejavnosti – športnih dnevih bodo
namenjene samostojnemu delu učencev, njihovemu aktivnemu in sistematičnemu dopolnjevanju in poglabljanju teoretičnega znanja, ki so ga
pridobili v procesu učenja.
Učenci bodo dobili 1x tedensko navodila za delo, izvajali pa jih bodo lahko po svojem prilagojenem urniku. Dobili bodo kratka, jasna in razumljiva
navodila za delo, preko spletnih učilnic e-asistenta.
Dvosmerna komunikacija z učenci in starši bo potekala preko učenčevega maila.
Pri svojem delu bodo učenci potrebovali A4 brezčrtni zvezek, v katerega bodo občasno dokazovali svoje učenje, znanje in delo. Priporočamo, da si
vsak učenec priskrbi za nemoteno delo doma eno žogo. Občasno bodo svoje delo dokazovali s slikovnim gradivom.
Načrt ocenjevanja pri predmetu šport in izbirnih predmetih:
• Sprotno delo (pošiljanje slikovnega gradiva)
• Pisni izdelek v obliki kviza (teorija)

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI PREDMETU ŠPORT 4. – 9.
RAZREDA IN IZBIRNIH PREDMETOV
4., 5., 6. razred:
Splošna kondicijska priprava:
• Učenec pozna nekatere naloge za razvoj moči, vzdržljivosti in gibljivosti ter pomen kondicijske pripravljenosti kot enega od dejavnikov
zdravega življenjskega sloga.

Atletika:
• Učenec zna teči z visokega štarta in skočiti v daljino z mesta. Sposoben je teči daljšo razdaljo v počasnejšem tempu. Pozna osnovne atletske
pojme.
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• Učenec izvaja sklop gimnastičnih vaj po navodilih učitelja. Sposoben je zadržati položaj telesa v preprosti drži. Pozna pomen ogrevanja in
nekatere raztezne in krepilne vaje. Poimenuje osnovne položaje in gibanja telesa.

Ples:
• Učenec zna zaplesati ljudski, družabni ples ali katerokoli drugo zvrst plesa. Razlikuje hitra in počasna, enakomerna in neenakomerna gibanja.

Male športne igre:
• Učenec izvaja nekatere osnovne tehnične elemente malih športnih iger, pozna osnovna pravila in temeljne pojme malih športnih iger ter
spoštuje pravila športnega obnašanja.

Pohodništvo:
• Učenec je sposoben hoditi dve uri z daljšimi postanki. Pozna vpliv hoje na organizem, pravila varne hoje in prvo pomoč pri praskah, žuljih in
pikih žuželk ter zaščito pred insekti. Ravna v skladu z načeli varovanja narave.

Druge dodatne vsebine (joga, aerobika, borilne veščine, rolanje, kolesarjenje, rolkanje,…):
• Učenec se varno ukvarja z izbranim športom.

7., 8. in 9. razred:
Splošna kondicijska priprava:
• Učenec preveri svojo telesno pripravljenost in pozna naloge za razvoj moči, gibljivosti in aerobne vzdržljivosti.

Atletika:
• Učenec izvaja osnovne vaje za spopolnjevanje tehnike teka. Teče z nizkega in visokega štarta. Sposoben je teči v zmernem tempu vsaj 12
minut (lahko tudi z vmesno hojo). Pozna nekatere atletske pojme. Zna izmeriti svoj srčni utrip.

Gimnastika:
• Učenec s pomočjo učitelja sestavi sklop nekaterih gimnastičnih vaj. Pozna pomen ogrevanja in nekatere raztezne in krepilne vaje. Poimenuje
osnovne položaje in gibanja telesa.

Ples:
• Učenec zna zaplesati družabni ples ali katerokoli drugo zvrst plesa. Upošteva plesni bonton.

Športne igre:
• Učenec izvede nekatere osnovne tehnične elemente športnih iger. Pozna in upošteva pravila iger, nekatere sodniške znake in pravila
športnega obnašanja.

Pohodništvo:
• Učenec je sposoben hoditi dve do tri ure z daljšimi postanki. Upošteva pravila varne hoje. Giblje se po označeni poti. Upošteva pravila varne
hoje in zna nuditi prvo pomoč pri lažjih poškodbah.

Druge dodatne vsebine (joga, aerobika, borilne veščine, rolanje, kolesarjenje, rolkanje,…):
• Učenec se varno ukvarja z izbranim športom.

IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI IZBIRNEM PREDMETU
ITALIJANŠČINA (7. – 9. RAZRED)
ob zaključku predmeta, po treh letih učenja
Učenec:
• razbere globalno sporočilo besedila in se nanj primerno odziva
• izlušči osnovne podatke in upošteva navodila
• razume pogovor med govorci
• prepoznava in ureja jezikovne strukture v sistem
• razume globalno sporočilo besedila in se nanj ustrezno odziva
• izlušči osnovne informacije besedila in razume navodila
• razbere umetnostno sporočilo, ga podoživlja ali ga primerja s podobnimi, njemu znanimi umetnostnimi besedili
• ureja jezikovne strukture in sklepa o njihovi rabi
• se vključuje v neformalni pogovor (dvogovor)
• sodeluje v pogovoru z določenim namenom (izmenjava informacij ali uslug)
• oblikuje ustrezno ustno besedilo v okviru obravnavanih struktur
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Gimnastika:
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI IZBIRNEM
PREDMETU ITALIJANŠČINA (7. – 9. RAZRED)
V celem šolskem letu bodo učenci dobili 2 ustni oceni in 2 pisni oceni. V kolikor bo situacija dopuščala, bodo učenci pridobili prvo ustno oceno s
spraševanjem predvidoma v oktobru in drugo v februarju. Pisno oceno bodo predvidoma dobili v decembru in drugo pa v aprilu. V kolikor bo
šolanje potekalo od doma, bodo oceno pridobili na podlagi opravljene naloge (krajši sestavek na dano temo v italijanščini).
Kriterij ocenjevanja:
Zadostno (2)
Dobro (3)
45%
65%

Prav dobro (4)
81%

Odlično (5)
91%

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM
PREDMETU ITALIJANŠČINA (4. – 6. RAZRED)
ob koncu drugega triletja oz. po treh letih učenja
Učenec:
• razume besedne zveze in pogosto besedišče, ki se nanašajo na najbolj temeljne stvari (npr. najosnovnejši osebni in družinski podatki,
nakupovanje.
• bere kratka, preprosta, vsakdanja besedila, kot so oglasi, prospekti, jedilniki in urniki.
• se zna sporazumevati v preprostih okoliščinah, kadar gre za neposredno izmenjavo informacij o splošnih, vsakodnevnih stvareh.
• zna uporabiti besedne zveze in povedi, s katerimi lahko preprosto opiše sebe, svojega prijatelja, svojo družino.
• zna tvoriti kratka, preprosta obvestila in sporočila, ki se nanašajo na trenutne potrebe.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI NEOBVEZNEM
IZBIRNEM PREDMETU ITALIJANŠČINA (4. – 6. RAZRED)
V celem šolskem letu bodo učenci dobili 2 ustni oceni in 2 pisni oceni. V kolikor bo situacija dopuščala, bodo učenci pridobili prvo ustno oceno s
spraševanjem predvidoma v oktobru in drugo v februarju. Pisno oceno bodo predvidoma dobili v decembru in drugo pa v aprilu. V kolikor bo
šolanje potekalo od doma, bodo oceno pridobili na podlagi opravljene naloge (krajši opis na dano temo na podlagi vzorca).
Kriterij ocenjevanja:
Zadostno (2)
Dobro (3)
45%
65%

Prav dobro (4)
81%

Odlično (5)
91%

IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA 1
Pri pouku francoskega jezika se bom držala letnega učnega načrta. V primeru pouka na daljavo se bom bolj osredotočila na urjenje slovničnih
struktur in na delo z besedili (bralno in slušno razumevanje) in nekoliko razbremenila besedišče.

Glavni poudarki pri besedišču so sledeči:
•
•
•
•
•
•
•

kako se predstavim in pozdravim
šolske potrebščine in predmeti
števila do 100
moja družina (družinski člani, opis)
ura, dnevi v tednu, meseci, letni časi
države in pridevniki za narodnosti
v galeriji (barve in oblike, življenjepis slikarja)

Glavni slovnični poudarki so sledeči:
• določni in nedoločni člen
• spol in število pri samostalniku
• osebni in svojilni zaimki
• glagoli na –ER v sedanjiku
• nikalnice
• nepravilna glagola »biti« in »imeti«
• strukture z nedoločniki
Pri učenju tujega jezika je izjemno pomembno, da učenci besedila tudi poslušajo, za kar bom v primeru šole na daljavo poskrbela s posnetki in
drugimi brezplačnimi linki in gradivi.
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Časovna razporeditev snovi:
V šolskem letu imamo pouk praviloma dvakrat tedensko v skupni kvoti 70 ur. Dve tretjini ur namenimo učenju jezika in ponavljanju ter
preverjanju in ocenjevanju, preostanek pa za druga jezikovna in projektna dela, na primer sodelovanje pri šolskem časopisu, bralni znački,
šolskem projektu, Evropskem dnevu jezikov itd.

Didaktično-metodični poudarki:
Delo poteka frontalno, individualno, v dvojicah in manjših skupinah. Pri učenju urimo vse štiri spretnosti, poslušanje, branje, govor in pisanje.
Snov utrjujemo s ponavljanjem, branjem in prepisom. V slučaju šole na daljavo bom pouk kolikor se bo dalo izvajala preko video konference.

IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 1
Pri pouku nemškega jezika se bomo držali letnega učnega načrta za nemški jezik. Obravnavali bomo sledeče vsebinske sklope, v navedenem
zaporedju:
BESEDIŠČE
• POZDRAVI,
• PREDSTAVIMO SE,
• ŠOLSKE POTREBŠČINE IN ŠOLSKI PREDMETI,
• ŠTEVILA DO 100,
• DRŽAVE IN KONTINENTI,
• POKLICI,
• AKTIVNOSTI V PROSTEM ČASU,
• POTEK DNEVA,
• URA,
• DNEVI V TEDNU.

SLOVNICA
• SPOL IN MNOŽINA SAMOSTALNIKA,
• SPREGATEV GLAGOLA V SEDANJIKU,
• OSEBNI ZAIMKI,
• DEKLINACIJA SAMOSTALNIKA (NOMINATIV, DATIV, AKUZATIV),
• SVOJILNI ZAIMKI,
• MODALNI GLAGOLI KÖNNEN, MÜSSEN, MÖGEN)
• VELELNIK,
• PREDLOGI

V primeru pouka na daljavo se bomo bolj osredotočili na trening slovničnih struktur in na delo z besedili (bralno in slušno razumevanje) in
razbremenili besedišče.

IZBIRNI PREDMET VZGOJA ZA MEDIJE - RADIO
(7., 8. in 9. razred)
Radio je izbirni predmet, ki spada v sklop predmetov vzgoja za medije. Izbirni predmet vzgoja za medije – radio se izvaja za učence 7., 8. in 9.
razreda. Pouk bo potekal vsako sredo, 7. in 8. uro.

Pri predmetu bodo učenci spoznali:
•
•
•
•
•
•
•

osnovne značilnosti množičnega komuniciranja in skupne značilnosti medijev ter radia,
nastanek in razvoj radia, njegove značilnosti, kot enega izmed najstarejših medijev,
vlogo radijskega medija v današnjem času,
značilnosti dela na radiu, novinarsko delo na radiu, novinarsko etiko in kodeks,
kako postati kritični medijski posameznik – navajanje na kritičen odnos do množičnih medijev,
delovanje medijske institucije – obisk radijske postaje,
praktično delo: pisanje prispevkov, snemanje …

Učenci bodo:
•
•
•
•
•
•
•
•

spremljali radijske oddaje (analiza posameznih novic, kako posamezni mediji predstavijo neko (ne)senzacionalno novico, primerjave med prispevki),
ugotavljali, kateri radijski žanri so priljubljeni/zanemarjeni,
tvorili besedila in pisali različne radijske novice, scenarij za oddajo,
pripravili radijsko igro,
pripravili in oblikovali lastno radijsko oddajo,
soustvarjali šolski radio ter prispevke zanj,
na obisk povabili radijskega novinarja,
obiskali radijske postaje (lokalne, komercialne in nacionalne).
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Na začetku šolskega leta bodo učenci pri urah francoščine dobili vse potrebne napotke v primeru dela na daljavo. Naučila jih bomo naslednje:
• uporabo elektronskih slovarjev na osebnem računalniku in drugih napravah
• osnove Word-a; pokažem jim, kako pri urejanju besedil vtipkajo znake, značilne za francoski jezikovni sistem, na primer opuščaj, krativci,
ostrivci ipd.
• načela vljudne elektronske komunikacije
• uporabo interaktivnih učbeniških gradiv
Z učenci si bom ogledala primer gradiva za delo na daljavo in preverila, ali razumejo navodila za delo.
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V kolikor bo mogoče bomo del vsebin izvedli na terenu. Obiskali bomo radijske postaje – lokalne, komercialne in nacionalne (Radio 1, Radio
Center, Radio Robin, Radio Slovenija), kjer bodo učenci spoznali:
• skupne značilnosti medijev,
• nastanek radia,
• značilnosti radia,
• delitev radijskih postaj,
• novinarsko delo pri radijskem mediju in
• učinki množičnih medijev.
V kolikor bo mogoče bomo izvedli delavnico radijske igre, kjer bodo učenci raziskovali načine priredbe oziroma preoblikovanja zgodb in pretvarjati
pisno besedo v zvoke. Seznanili se bodo z načeli in orodij improvizacijskega gledališča, spoznavali zvok in njegove tehnične značilnosti ter se
posvečali ustvarjalnemu procesu.
Posluževali se bomo različnih oblik pouka, ogledali so bomo učne vsebine iz spleta, uporabljali bomo dostope do radijskih postaj, oddaj in
podcastov ter različna gradiva v elektronski obliki.

2. Časovna razporeditev vsebin
ENOTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NASLOV TEMATSKEGA SKLOPA
Skupne značilnosti medijev
Nastanek radia
Značilnosti radia
Delitev radijskih postaj
Novinarska etika
Oglaševanje in propaganda
Konstrukcija medijske realnosti
Novinarsko delo pri radiu
Medijsko občinstvo
Kako postati kritični medijski posameznik
Pocast
Utrjevanje

ŠTEVILO UR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
35

SKUPAJ

3. Didaktično-metodični poudarki
Kognitivna zasnova tega predmeta izhaja iz specifičnega interesa učencev in njihovih izkušenj iz javne in zasebne sfere.
a) Kognitivni cilji:
• pridobitev različnih znanj o medijih (usvojitev pojma medij, seznanitev z zgodovino in časom nastanka radia, razlikovanje med javnimi in
komercialnimi postajami, z možnostmi manipulacije …);
• razširjanje kognicije učenca;
• prepoznavanje pomena razlike med medijsko in realno resnico.
b) Afektivni cilji:
• dejavno sodelovanje v razpravah;
• razvijanje celovite osebnosti učenca in razumevanje, da naj bi mediji imeli pozitivno vlogo v javni in zasebni sferi;
• spodbujanje h kritičnemu odnosu in razmišljanju in s tem postavitev temeljev za kakovostno (družbeno) medijsko kulturo;
• spodbujanje h aktivnemu prepoznavanju različnih mnenj, argumentov, vrednot prek medijskih vsebin;
• razvit učenčevo samostojnost pri odločanju, sodelovanju in izražanju stališč.
c) Akcijski cilji:
• učenec samostojno sodeluje pri medijskih projektih na šoli: delavnice, šolski radio …
• učenec sam poskuša iz množice informacij izbrati najpomembnejše.
Pri predmetu bo šlo za povezovanje z drugimi predmeti. Poudarjala se bo aktualnost, sistematičnost, nazornost in problemskost. Vsebina
predmeta bo vključevala aktualne dogodke ter konkretne dogodke iz medijskega in družbenega sveta.

4. Izvedba
Izvaja se v obsegu 35 ur (32 ur v 9. razredu), 2 uri na teden, vsako sredo 7. in 8. šolsko uro.
Učenec sledi razlagi, si zastavlja vprašanja in išče odgovore nanje.

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
Opomba: Minimalni standardi znanja so označeni s poudarjenim tiskom.
☑ Kritično analizirati, ocenjevati in izdelovati raznovrstne medijske oblike.
☑ Biti informacijsko in funkcionalno pismen ter uporabljati medioteke.
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NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA

• Seminarska naloga z govornim nastopom in diaprojekcijo o določeni tematiki
• Poročilo ekskurzije obiska radijskih postaj
• Snovanje radijske igre ali podcasta

KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA
KRITERIJI ZA OCENJEVANJE GOVORNEGA NASTOPA:
plakat ali diaprojekcija
KRITERIJ
Uporaba različnih virov in literature
Izbira podatkov in interpretacija (ustrezni, bistveni podatki, razvrščeni po pomembnosti, smiselno povezani, utemeljeni,
uporabljeni primeri in zanimivosti)
Grafična in pisna podoba izdelka oz. diaprojekcije (preglednost, ustrezna velikost črk, estetski videz, slikovno gradivo …)
Predstavitev - nastop (jezikovna pravilnost, samostojna, prepričljiva in razumljiva razlaga, stik s poslušalci, upoštevanje
dogovorjenega časa, navedba virov in literature)

MOŽNE TOČKE
2
3
2
3

OCENJEVALNA LESTVICA
OCENA
odlično
prav dobro
dobro
zadostno
nezadostno

PROCENTI
100 % – 88 %
89 % – 76 %
75 % – 63 %
62 % – 50 %
49 % – 0 %

ŠT. TOČK
10, 9
8, 7
6, 5
4, 3
2, 1, 0

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IZDELKA:
seminarske naloge, poročila in zasnova pri nastajanju in oblikovanju radijske oddaje/podcasta
KRITERIJ
Upoštevanje roka za oddajo
Izvirnost
Upoštevanje učne snovi

MOŽNE TOČKE
1
2
2

Oblika in likovna zasnova
Izražanje lastnega mnenja, utemeljevanje, kritičnost
Obseg

2
2
1

OCENJEVALNA LESTVICA
OCENA
odlično
prav dobro
dobro
zadostno
nezadostno

PROCENTI
100 % – 88 %
89 % – 76 %
75 % – 63 %
62 % – 50 %
49 % – 0 %

ŠT. TOČK
10, 9
8, 7
6, 5
4, 3
2, 1, 0
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☑ Analizirati lastne navade spremljanja medijev, odpraviti morebitno medijsko zasvojenost in se naučiti ustvarjalno in kritično izbirati
medijska sporočila.
☑ Biti aktivni državljani, ne le pasivni potrošniki in razvijati lastnosti, ki so pogoj za razvoj pozitivne samopodobe posameznika.
☑ Spoznati delovanje medijskih institucij, medijskih kategorij, medijskih tehnologij, medijskega jezika in občinstev.
☑ V praksi spoznati, kako se oblikujejo novice in novinarski žanri v posameznih medijih.

I. NAČRT ORGANIZACIJE DELA IN PROTOKOLOV V ČASU EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

Kriteriji in opisniki za ustno in pisno ocenjevanje predmeta Vzgoja za medije - televizija
PODROČJE
SPREMLJANJA
ZNANJE
(POZNAVANJE
IN
RAZUMEVANJE,
ANALIZA IN
SINTEZA,
UPORABA IN
PRESOJA)

ODLIČNO

PRAV DOBRO

DOBRO

ZADOSTNO

Celovita, logična razlaga na
lastnih primerih; odgovarja na
vprašanja ZAKAJ. Razloži
povezave in odnose Povezave
s prejšnjim znanjem in /ali
življenjsko stvarnostjo.
Kritično vrednotenje (ob
minimalni podpori učitelja).

Odgovarja na vprašanja tipa
KAKO – na znanih primerih
povzame bistvo. Pojme in
pojave ustrezno razvršča.
Naučeno zna uporabiti v novih
situacijah. Vrednoti ob danih
navodilih. Učiteljeva pomoč
občasna, usmerjevalna.

Razlaga je opisna – odgovarja
na vprašanja KAJ. Skupne
značilnosti in razlike našteje in
opiše na znanih primerih.
Pojave in odnose razume
površno in nepopolno. Prisotne
napake. Pomoč učitelja je
potrebna pri usmerjanju k
cilju.
S pomočjo znanih argumentov
ali s pomočjo lastnih, a ne
izpostavi vseh vidikov.
Zbiranja podatkov se loti
nenačrtno. Podatkov ne uredi.
Predstavi le nekatere podatke.

Poznavanje, pravilno
poimenovanje in naštevanje
dejstev, vzrokov ali skupnih
značilnosti. Šibko
razumevanje. Veliko napak.
Pri izpeljavi sklepov je
potrebna pomoč učitelja.

Sodeluje v skupini, razmišlja o
primerih, vendar je pri tem le
redko kritičen. Za probleme
se zanima, vendar ni vselej
nanje pozoren. Upošteva ideje
drugih, vendar do njih ni
vselej strpen.

Sodeluje v skupini le, če je
izzvan. Občasno razmišlja o
problemih, vendar je pri tem
ne kritičen. Redko upošteva
ideje drugih in je do njih
nestrpen.

Ob pomoči učitelja poišče,
zbere, uredi in predstavi
informacije iz različnih virov.
Ne presoja uporabnost in
vrednost podatkov.

Le ob pomoči učitelja poišče,
zbere, uredi in predstavi
informacije iz različnih virov.
Ne presoja vrednosti
podatkov.

UTEMELJEVAN Jasno, (izvirno), prepričljivo.
JE

Jasno, (nazorno), ustrezno.

ZBIRANJE IN
UREJANJE
PODATKOV

Zbiranja podatkov se loti
načrtno. Zbere samostojno.
Sistematično uredi nekatere
podatke. Podatke predstavi.

SODELOVANJE
V SKUPINI

DELO Z VIRI

Zbiranja podatkov se loti
načrtno. Zbere samostojno.
Podatke sistematično uredi.
Predstavi na različne načine
(plakat).
Aktivno sodeluje v skupini in
kritično razmišlja o problemih
(sklepa, utemeljuje, primerja).
Zanima se za probleme in je
nanje pozoren. Poleg svojih
lastnih idej, upošteva ideje
drugih. Postavlja konstruktivna
in inovativna vprašanja.
Samostojno poišče, zbere,
uredi in predstavi informacije
iz različnih virov. Preoblikuje
informacije iz ene oblike v
drugo.

Sodeluje v skupini, razmišlja o
problemih, vendar pri tem ni
vselej kritičen. Za probleme
se zanima, vendar ni vselej
pozoren nanje. Poleg svojih
lastnih idej, upošteva ideje
drugih, vendar do njih ni
vedno strpen.
Samostojno poišče, zbere,
uredi in predstavi informacije
iz različnih virov. Le delno
presoja uporabnost in
vrednost podatkov.

Utemeljevanja ni ali ni
ustrezno.
Zbiranja podatkov se loti
nenačrtno. Zbere vsaj dva
preprosta podatka. Podatkov
ne predstavi.

NEZADOSTNO – učenec ne dosega predpisanih standardov in normativov

IZBIRNI PREDMET ETIČNA RAZISKOVANJA

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI FILOZOFIJI ZA OTROKE –
KRITIČNO MIŠLJENJE – ETIČNA RAZISKOVANJA (7. – 9. RAZRED)
MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA
Učenec:
• pozna, razume in zna razložiti probleme, ki os bili tema razrednih diskusij
• zna izraziti, razložiti, utemeljiti svoja mnenja, uvideti njihove predpostavke in posledice, jih primerjati z drugimi
• zna reflektirati svoje miselne procese
• se zna ustrezno vključiti v diskusijo in poslušati ter upoštevati druge diskutante
• zna napisati krajši sestavek na določeno temo

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI PRI FILOZOFIJI ZA
OTROKE – KRITIČNO MIŠLJENJE – ETIČNA RAZISKOVANJA (7. – 9.
RAZRED)
NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA
V celem šolskem letu bodo učenci dobili 3 ustne ocene. Nekateri bodo dobili 2 oceni v prvi konferenci in eno oceno v drugi konferenci. Nekateri
pa bodo dobili 1 oceno v prvi konferenci in 2 v drugi. V kolikor bo situacija dopuščala, bodo učenci pridobili oceno pri sodelovanju v debati (tema
napovedana vnaprej, da se lahko pripravijo). V kolikor bo šolanje potekalo od doma, bodo oceno pridobili na podlagi opravljene naloge
(razmišljanje na temo zapišejo v krajšem sestavku).

OPISNI KRITERIJI
ODLIČNO: Vsebino jasno razloži in samostojno povzame, poveže s sorodnimi vsebinami. Pojme razume, jih zna pojasniti in primerjati s sorodnimi
pojmi. Znanje zna uporabiti v stvarnem življenju in z njim pojasniti nov pojav. Prepoznava probleme in na osnovi pridobljenega znanja nakazuje
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IZBIRNI PREDMET GLASBENI PROJEKT

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI IZBIRNEM PREDMETU
GLASBENI PROJEKT
• Učenec obvlada različne pristope pri raziskovanju določenega glasbenega projekta in njegove predstavitve
• Učenec pozna organizacijo, vsebino, dejavnosti, sestavine in izvedbo določenega glasbenega projekta

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI PREDMETU
GLASBENI PROJEKT
1. OCENA
2. OCENA

Izvedba prvega glasbenega projekta
Izvedba drugega glasbenega projekta

IZBIRNI PREDMET POSKUSI V KEMIJI

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA
Učenec:
• opredeli prispevek vsaj enega pomembnega kemika k razvoju kemije;
• pozna oz. zna našteti in uporabiti vsaj pet vrst različne laboratorijske steklovine oz. pribora za izvajanje poskusov;
• razume in upošteva simbole za označevanje nevarnih snovi ter razloži osnovne škodljive učinke;
• pri eksperimentalnem delu uporablja zaščitna sredstva in opremo ter upošteva načela varnega dela in reda v laboratoriju;
• ve, kako najprej reagirati, če pride do nesreč z jedkimi, vnetljivimi ali strupenimi snovmi;
• odpadnih kemikalij (brez poprejšnjega posveta, razmisleka) ne zliva v odtok;
• ob pomoči učitelja ali sošolcev zna sestaviti “aparaturo” za eksperimentalno delo po navodilih oz. skici in samostojno izvesti preproste
laboratorijske tehnike oz. operacije (merjenje prostornine, filtriranje, tehtanje);
• izvaja poskuse po napisanih navodilih, zna s svojimi besedami opisati opažanja (rezultate) in jih samostojno zapisati ter predstaviti.
• utemelji prispevek vsaj dveh pomembnih kemikov k razvoju kemije in medsebojno soodvisnost odkritij;
• pozna in zna uporabiti vsaj pet vrst različne laboratorijske steklovine oz. pribora za izvajanju poskusov;
• razume pomen R- in S-stavkov in zna ravnati v skladu z njimi;
• opredeli škodljive učinke različnih kemikalij, ki jih zna poiskati po različnih virih;
• pri eksperimentalnem delu uporablja zaščitna sredstva in opremo ter upošteva načela varnega dela in reda v laboratoriju;
• pozna osnove prve pomoči, če pride do nesreč z jedkimi, vnetljivimi ali strupenimi snovmi;
• utemelji in upošteva načine pravilnega odstranjevanja odpadnih kemikalij;
• samostojno sestavi “aparaturo” za eksperimentalno delo po skici in izvede vsaj pet različnih laboratorijskih tehnik oz. operacij;
• natančno in samostojno izvaja eksperimente po navodilih; beleži, ureja in predstavlja eksperimentalna opažanja oz. rezultate;
• primerjalno analizira, razlaga dobljene rezultate, postavlja zaključke in preverja njihovo smiselnost;
• samostojno načrtuje preproste odprte eksperiment oz. rešitev eksperimentalnega problema (določi spremenljivke, izbere potrebščine in
izvede eksperiment).

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
V šolskem letu dobi vsak učenec najmanj tri številčne ocene. Ocena se lahko dobi pri seminarski nalogi ter dve oceni pri praktičnem delu
(izvajanje poskusov). Pri zaključevanju ocene se upošteva tudi: odnos do predmeta in delo pri pouku (pripomočki, naloga, material, sodelovanje).
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možne rešitve. Samostojno načrtuje in izvede predstavitev. Svoje ugotovitve, mnenja in ocene prepričljivo utemeljuje. Upošteva mnenja drugih.
PRAV DOBRO: Pridobljeno znanje povezuje s stvarnim življenjem ob znanih primerih. Pojme, ki jih uporablja zna razložiti. Odkriva bistvene
značilnosti pojavov in razlike med njimi. Pri iskanju rešitev problema potrebuje pomoč. Izdela načrt za poročilo ter ga predstavi razumljivo in
jasno. Utemeljevanje je šibko.
DOBRO: Pri razlagi se omeji na zahtevano reprodukcijo. Pojme vsebinsko prepoznava in pravilno uporablja. Ob usmerjanju bi pridobljeno znanje bi
znal uporabiti v stvarnem življenju. Pojavov spontano ne analizira in ne vrednoti. Pri razlagi odnosov potrebuje pomoč. Svoj izdelek predstavi
samostojno in razumljivo.
ZADOSTNO: Vsebine obnovi v minimalnem obsegu. Pomen pojmov prepoznava. Razumevanje pokaže ob konkretnih primerih in ponazoritvah.
Vsebine povezuje v skromnem obsegu, stiki s stvarnostjo so šibki.
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IZBIRNI PREDMET UREJANJE BESEDIL

MINIMALNI IN TEMELJNI STANDARDI ZNANJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zagnati program v grafičnem okolju
z urejevalnikom besedil napisati kraj[e besedilo
z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko
vriniti sliko v besedilo
v obravnavanem programu izbrati ustrezen, a poznan ukaz
shraniti izdelek na disk in ga natisniti
razlikovati programsko in strojno opremo računalnika
našteti enote strojne opreme računalnika in razložiti, zakaj jih uporabljamo
izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati
izbrati ustrezen obravnavan računalniški program
uporabiti brskalnik za internet
v obravnavanem programu uporabiti ustrezen ukaz
urediti sliko v besedilu
razložiti, zakaj ima računalnik ve; enot
prepisati datoteke iz ene računalniške enote na drugo
predstaviti informacijo z ve; podatki
opredeliti kriterije, po katerih vrednotimo kakovost strojne opreme računalnika
opisati področja, kjer so uporabljali računalnik
opisati naloge strojne in programske opreme računalnika
našteti različne načine zapisa podatkov
iz informacije izlužiti dejstva

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
V šolskem letu dobi vsak učenec najmanj tri številčne ocene. Ocena se lahko dobi pri seminarski nalogi ter dve oceni pri praktičnem delu.

IZBIRNI PREDMET MULTIMEDIJA

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
Minimalni standardi znanja
•
•
•
•
•
•

z urejevalnikom besedil dopolniti besedilo in ga urediti
urediti sliko v besedilu
poslati sporočilo po elektronski po[ti
opisati področja, kjer so uporabljali računalnik
odgovoriti na prejeto sporočilo
našteti različne medije za predstavitev informacije

Temeljni standardi znanja
•
•
•
•
•

uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz interneta
ovrednotiti podatke na internetu, jih dopolniti in vključiti v svojo predstavitev
razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske
predstaviti informacijo z ve; mediji
izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
V šolskem letu dobi vsak učenec najmanj tri številčne ocene. Ocena se lahko dobi pri seminarski nalogi ter dve oceni pri praktičnem delu.
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TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
STANDARDI ZNANJA
Minimalni standardi znanja
Učenec:
• se v delavnici vede tako, da ne izpostavlja nevarnostim sebe in sošolcev
• s pomočjo šablone prenese oblike na gradivo
• samostojno izvede obdelovalne postopke s preoblikovanjem
• spoji sestavne dele po navodilih
• preizkusi delovanje izdelka
• poroča
• nanese vsaj dve plasti površinske zaščite in pravilno suši izdelek
• nariše svoj predlog ali poišče če poznano rešitev problema
• izdela svoj del dokumentacije
• uporabi ustrezno orodje za izdelavo sestavnih delov
• oceni svoje delo

Temeljni standardi znanja
Učenec:
• poimenuje posamezne postavitve v delavnici
• razume pomen pravil, ki veljajo v delavnici
• opredeli svojo vlogo znotraj delovne skupine
• zna oskrbeti manjšo poškodbo
• razume simboliko opozorilnih in sporočilnih zna kov v delavnici
• izbere ustrezno gradivo za določen del izdelka glede na njegove lastnosti in zahteve izdelka
• uporabi postopke za ugotavljanje posameznih lastnosti gradiv gradivu, ki ga mora obdelati, določi ustrezen obdelovalni postopek in utemelji
izbiro
• reže ob zunanjem robu predmeta samostojno izbere način spajanja različnih sestavnih delov, da doseže ustrezno trdnost
• zna pravilno spajati sestavne dele, da se pri tem ne poškodujejo in upošteva različne lastnosti gradiv predstavi svoj izdelek, ga preizkusi
• poroča o predvidenih izboljšavah v funkcionalnosti ali estetskem pogledu, ki jih je ugotovil med delom in jih ni vgradil
• s čopičem, nama - kan jem, ali brizgalko nanese premaz
• nanaša premaz v več tankih plasteh
• pravilno nalepi tanko plast na debelejšo
• pove, da premaz zaščiti gradivo pred vdorom vlage skozi površino
• išče ekološko sporne načine nanašanja in sušenja barvil v svoji okolici
• nariše svojo rešitev zastavljenega problema
• oblikuje predstavitev svoje ideje
• primerja svojo rešitev z drugimi
• kritično in argumentirano razpravlja ob razvrščanju idej
• izbere ustrezno orodje za pripravo dela dokumentacije
• pri pripravi in razbiranju dokumentacije upošteva standarde
• v skupini opravi svoje delo tako, da bo dosežen skupni cilj
• v skupini pomaga tistim, ki delo teže zmorejo samostojno izbere ustrezen obdelovalni postopek in orodje za izdelavo sestavnih delov
• samostojno in varno uporabi orodje in izdela sestavne dele
• upošteva načela racionalne uporabe materialov, racionalne izrabe de lovnega prostora in časa
• sodeluje s sošolci, da delo poteka brez ne - potrebnega čakanja
• kontrolira sestavne dele med izdelavo, če se ujemajo z zahtevami tehnične dokumentacije
• izračuna ceno izdelka in jo primerja s ceno, po kateri bi izdelek lahko prodal
• primerja svoje dosežke s cilji, zastavljenimi v letnem delovnem načrtu predmeta in predstavi svoje dosežke drugim

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
Znanje učencev ocenjujemo večkrat v celem šolskem letu. Ocenjevanje poteka pisno, grafično in ustno. Večino ocen učenci pridobijo z obdelavo
materialov oz. z izdelki, ostale pa z grafičnimi izdelki (načrtovanjem, tehnično pisavo, tehnično dokumentacijo)
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IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV – LES
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IZBIRNI PREDMET NAČINI PREHRANJEVANJA

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
Minimalni standardi znanja
Učenec:
• Hranljive snovi v povezavi z zdravjem
• Zdrava prehrana in ritem prehranjevanja
• Učenci utrdijo pridobivanje znanja o hranilni, biološki in energijski vrednosti živil
• Utrdijo razvrščanje živil v skupine
• Uporabijo pravilen ritem prehranjevanja
• Hranljive snovi v prehrani
• Analizirajo pomen hranljivih snovi za zdravje človeka
• Vrednotijo makro- in mikrohranila
• Potrebe organizma po hranljivih snoveh
• Ovrednotijo potrebe organizma po posameznih hranljivih snoveh
• Povezujejo pomanjkanje in preseganje količin hranil s spremembo zdravja
• Kakovost živil in jedi
• Kakovost živil in jedi
• Učenci utemeljijo pomen varne hrane in naštejejo vzroke kvarjenja živil in posledic zastrupitev s hrano
• Usvajajo kriterije kakovosti živil in jedi
• Usvajajo primerjalno ocenjevanje živil in jedi
• Priprava zdrave hrane
• Kriteriji za oceno zdrave hrane
• Učenci razumejo priporočila o pripravi zdrave hrane
• Postopki priprave zdrave hrane
• Spoznajo tehnološke postopke priprave jedi z vidika ohranjanja hranilne vrednosti
• Predpriprava živil
• Usvajajo načine predpriprave ter priprave živil in jedi glede na ohranjanje hranilnih snovi
• Usvajajo načine priprave polpripravljenih živilskih izdelkov
• Priprava jedi
• Gastronomsko kulinarična načela pri pripravi obrokov
• Poznajo gastronomsko – kulinarična načela v zdravi prehrani
• Ocenjujejo in spremljajo kuharske recepte v smislu priprave zdrave hrane in na njihovi osnovi pripravljajo zdravo hrano
• Prehranske navade
• Prehranske navade- vplivi in razvoj
• Razumejo oblikovanje prehranskih navad
• Dobre prehranske navade
• Uporabljajo dobre prehranske navade
• Posledice slabih prehranskih navad
• Analizirajo lastne prehranske navade
• Ugotavljajo vzroke in posledice slabih prehranskih navad in razvijajo odgovornost do zdravja
• Z razpravljanjem predstavijo dobre prehranske navade

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
V šolskem letu dobi vsak učenec najmanj tri številčne ocene. Ocena se lahko dobi pri ustnem preverjanju znanja, pri plakatu ali seminarski nalogi in
pri praktičnem delu. Pri zaključevanju ocene se upošteva tudi: odnos do predmeta in delo pri pouku (pripomočki, naloga, material, sodelovanje).

IZBIRNI PREDMET SODOBNA PRIPRAVA HRANE

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
STANDARDI ZNANJA
Učenec:
1. Prehranjenost
• Stanje prehranjenosti v povezavi z zdravjem
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
V šolskem letu dobi vsak učenec najmanj tri številčne ocene. Ocena se lahko dobi pri ustnem preverjanju znanja, pri plakatu ali seminarski nalogi
in pri praktičnem delu. Pri zaključevanju ocene se upošteva tudi: odnos do predmeta in delo pri pouku (pripomočki, naloga, material,
sodelovanje).

IZBIRNI PREDMET RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI

TEMELJNI IN MINIMALNI STANDARDI ZNANJA
STANDARDI ZNANJA
Učenec:
• pozna naravno dediščino svoje okolice;
• seznani se s pomenom naravne dediščine;
• pozna pomen naravnih virov za živa bitja;
• spozna, da je pitna voda pomemben naravni vir in nujnost
• ustreznega gospodarjenja s temi viri;
• se seznani z viri pitne vode v svoji okolici;
• pozna nekaj načinov zavarovanja ogroženih habitatov v svoji okolici.
• spoznava ekosisteme v domači okolic;
• popiše naravne in antropogene ekosisteme;
• spozna značilnosti konkretnih ekosistemov;
• spozna prehajanje antropogenih ekosistemov v naravne in obratno;
• primerja pestrost živih bitij v naravnem in antropogenem okolju;
• seznani se z načini ogrožanja naravnih ekosistemov v svoji okolici (onesnaževanje voda, zraka, odpadki);
• spozna preventivne ukrepe za ohranjanje naravnih ekosistemov;
• razume pomen odgovornega gospodarjenja z antropogenimi ekosistemi;
• se seznani z metodami določanja rastlin in živali in na podlagi tega oceni katere so najpogostejše vrste življenjske združbe;
• ugotavlja kako vplivajo organizmi drug na drugega;
• razloži kaj se dogaja z energijo v ekosistemu;
• seznani se z globalnimi ekološkimi problemi (kisel dež, topla greda, ozonska luknja);
• spozna izbrane metode terenskega in laboratorijskega dela.
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• Razumejo pomen ustrezne prehranjenosti za zdravje organizma
• Metode ugotavljanja prehranjenosti
• Uporabljajo posamezne metode za ugotavljanje stanja prehranjenosti
• Analizirajo stanje prehranjenost
2. Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja
• Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja
• Učenci spoznajo nacionalne in druge načine prehranjevanja
• Analizirajo nacionalne jedi na podlagi poznavanja posamezne dežele
• Analizirajo pozitivne in negativne posledice posameznih vrst načinov prehrane
• Drugačni načini prehranjevanja
• Ocenjujejo ustreznost in neustreznost načinov prehrane z vidika zagotavljanja dobrega zdravja
• Pripravijo in ovrednotijo nacionalne jedi
3. Prehrana v različnih starostnih obdobjih
• Prehrana dojenčka, malega otroka, šolarja, mladostnika, odraslega, starostnika, športnika, nosečnice
• Učenci usvajajo osnovna napotila za prehrano različnih starostnih skupin prebivalstva
• Načrtovanje prehrane v družini
• Analizirajo in načrtujejo prehrano v družini
• Ovrednotijo šolsko prehrano
4. Prehrana v posebnih razmerah
• Prehrana v posebnih razmerah: v naravi, v izrednih razmerah
• Učenci usvajajo način prehrane v naravi
• Usvajajo način prehrane v izrednih razmerah
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJE
Ocenjevale se bodo spretnosti in veščine praktičnega terenskega dela in izdelki učencev. Vsak učenec bo pripravil svoj del šolskega herbarija ter
kratko seminarsko nalogo s predstavitvijo.

IZBIRNI PREDMET ŠPORT ZA ZDRAVJE IN ŠPORT ZA SPROSTITEV
Splošna kondicijska priprava in atletika:
• učenci razvijajo oziroma vzdržujejo raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na stopnji, ki prispeva k skladnemu telesnemu razvoju in
omogoča učinkovito gibanje
• znajo spremljati svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti ter izbrati oblike in vaje s katerimi jih bodo izboljšali

Pohodništvo:
• poznajo vpliv hoje na organizem

Badminton in namizni tenis:
• znajo osnove, do mere, da lahko uspešno igrajo enostavno igro

Športne igre:
• obvladajo osnove športnih iger do mere, da lahko uspešno in sproščeno igrajo

Druge dodatne vsebine (joga, aerobika, borilne veščine, rolanje, kolesarjenje, rolkanje,…):
Učenec se varno ukvarja z izbranim športom.
Izbirni predmet: Izbrani šport Nogomet:
• obvladajo osnove nogometa do mere, da lahko uspešno in sproščeno igrajo
• poznajo osnovne tehnične in taktične elemente nogometne igre
• poznajo in upoštevajo osnovna pravila igre
• v igri upoštevajo pravila fair playa
• učenci razvijajo oziroma vzdržujejo raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na stopnji, ki prispeva k skladnemu telesnemu razvoju in
omogoča učinkovito gibanje in igranje nogometa.

AKTIV PODALJŠANEGA BIVANJA
MATIČNA ŠOLA ŠEMPETER
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Vanj
se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šola. Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:
prehrano (kosilo, popoldansko malico), sprostitveno dejavnost, samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje prostega časa.
Potek dela v PB: Po pouku se učenci razporedijo na kosilu po določenem urniku. Učitelj PB predhodno seznani učence z menijem kosil in jih skuša
motivirati, da ga pojejo. Poudarek je na higieni rok in predpisani razdalji v koloni. Sledi sprostitvena dejavnost, ki poteka ob lepem vremenu na
šolskem igrišču in zelenici ob šoli, ob slabem pa v razredu. V času samostojnega učenja učitelj vzpodbuja učence, da opravijo domačo nalogo in se
navajajo na samostojno učenje: povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov in se učijo samostojno pripravljati na pouk, se učijo uporabljati
pridobljena vedenja in spoznanja in tako razvijajo motivacijo za nadaljnje učenje, se učijo oblikovati lastno učno metodo, se učijo učiti različne
predmete različno, se učijo načrtovati svoje delo in pripraviti delovni prostor, se učijo upoštevati navodila, se učijo uporabljati učbenike in različne
vire, se učijo partnerskega učenja, pri katerem je učitelj samo animator, se učijo nuditi učno pomoč in jo poiskati, se učijo sodelovati pri
reševanju skupnih nalog in s tem razvijati svoje sposobnosti za delo v skupini; se učijo vrednotiti svoje delo, razumeti napake in jih popraviti.
Nato sledi popoldanska malica, ki jo učenci pojedo v učilnicah.
V času ustvarjalnega preživljanja prostega časa potekajo različne dejavnosti, ki jih učitelj načrtuje skupaj u učenci.
Cilji in dejavnosti podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.
V tem šolskem letu bomo dali večji poudarek na bralni pismenosti.
Učitelji PB nudijo v času pouka, v dogovoru z razredničarko, učno pomoč učencem, ki jo potrebujejo.
ODHAJANJE IZ PB: Odhodi domov potekajo ob dogovorjeni uri, ki jo starši pisno posredujejo učitelju. Zaradi varnosti učencev mora starš vsako
spremembo v pisni obliki sporočiti učitelju.
Otroka, skladno v dogovoru z učiteljem, prevzemajo starši pred glavnim vhodom v šolski okoliš.
V primeru slabega vremena otroka prevzamejo pred glavnim vhodom v stavbo in si pri tem nadenejo zaščitno masko. Otroka k njim pripelje
dežurna oseba.
Učenci morajo imeti vedno pri sebi pralno masko. V primeru, da učitelj pri učencu opazi slabo počutje, kašelj, povišano telesno temperaturo ipd.,
obvesti starša, ki otroka čim prej prevzame.
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Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjeno učencem od 1. – 5. razreda. Vanj se
učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šola. Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente: prehrano
(kosilo, popoldansko malico); sprostitveno dejavnost; samostojno učenje; ustvarjalno preživljanje prostega časa.
Potek dela v PB: Po pouku se učenci razporedijo na kosilu po določenem urniku. Učitelj PB predhodno seznani učence z menijem kosil in jih skuša
motivirati, da ga pojejo. Poudarek je na higieni rok in predpisani razdalji v koloni. Sledijo sprostitvena dejavnost, ki poteka ob lepem vremenu na
šolskem igrišču in zelenici ob šoli, ob slabem pa v razredu. V času samostojnega učenja učitelj vzpodbuja učence, da opravijo domačo nalogo in se
navajajo na samostojno učenje: povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov in se učijo samostojno pripravljati na pouk; se učijo uporabljati
pridobljena vedenja in spoznanja in tako razvijajo motivacijo za nadaljnje učenje; se učijo oblikovati lastno učno metodo; se učijo učiti različne
predmete različno; se učijo načrtovati svoje delo in pripraviti delovni prostor; se učijo upoštevati navodila; se učijo uporabljati učbenike in
različne vire; se učijo partnerskega učenja, pri katerem je učitelj samo animator; se učijo nuditi učno pomoč in jo poiskati; se učijo sodelovati pri
reševanju skupnih nalog in s tem razvijati svoje sposobnosti za delo v skupini; se učijo vrednotiti svoje delo, razumeti napake in jih popraviti.
Nato sledi popoldanska malica, ki jo učenci pojedo v učilnicah.
V času ustvarjalnega preživljanja prostega časa potekajo različne dejavnosti, ki jih učitelj načrtuje skupaj z učenci.
Cilji in dejavnosti podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.
V tem šolskem letu bomo dali večji poudarek na bralni pismenosti.
Odhodi domov potekajo ob dogovorjenih urah; glede na izbrano uro odhoda domov, vas bo vaš otrok pričakal pri glavnem vhodu v šolski okoliš; v
primeru slabega vremena pa vas naprošamo, da greste po zunanji strani do učilnice vašega otroka in skozi okno obvestite učitelja. Otrok se bo
odšel pripravit na odhod domov in prevzeli ga boste lahko pred glavnim vhodom v šolsko stavbo.
Učenci morajo imeti vedno pri sebi pralno masko.
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PODRUŽNIČNA ŠOLA VRTOJBA

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA
RAZREDNA STOPNJA
1. RAZRED
V prvem razredu poteka pouk od 8.00 do 11.40. V tem času aktivnosti potekajo na otrokom prilagojen način, preko dejavnosti. Velik poudarek
namenjamo učenju skozi igro, gibanje, socializacijo. Ob tem se otroci učijo smiselno oblikovati sporočila, poslušajo navodila učiteljice, poslušajo
sogovorce in se zmorejo prilagoditi delu in življenju skupine.
Vsebine so razdeljene na tematske sklope, ki se medpredmetno povezujejo:
TEMATSKI SKLOPI:
V ŠOLI (september)
JESEN (oktober, november)
ZIMA (december, januar)
BILO JE NEKOČ (februar)

POMLAD (marec, april)
SKAČEM OPAZUJEM (maj)
POLETJE (junij)

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

ČEMU SLEDIMO PRI POSAMEZNIH PREDMETIH?
Slovenščina:
• slušnogovorno področje,
• poslušanje, pripovedovanje,
• zlogi (označujemo s ploskom – krogci - stavnica,
• besede na določen začetni in končni glas – stavnica (slikovni material)
• glasovi v besedi (označujemo z x).
grafomotorika (vlečenje črt…)
• spoznavanje črk (potezanje črk po navodilih - puščice).
• povezovanje črk v zloge (stavnica) - v besede - začetki branja)
• iz besed sestavimo povedi (uporaba slikovnega materiala),
• prva slovnična pravila (zelena črka za začetek povedi, imena).
branje sličic
• tehnika branja – povezovanje zlogov
• povezovanje glasov (prst, skledica),
• bralna značka,
• poslušam in pripovedujem
Matematika:
Opazujemo in iščemo razlike, barve, določamo veliko in majhno, dolgo in kratko, visoko in nizko, znotraj, zunaj, na robu, nad, pod, zgoraj, spodaj,
levo, desno, oblikujemo skupine, razporejamo, prirejamo.
Spoznamo:
• števila do 5, števila od 5 do 10, števila od 0 do 20
• utrjevanje številskih predstav,
• računanje v obsegu od 0 do5 (o 10, do 15, do 20)
• računanje s prehodom – konkretni nivo( od 0 – 20)
• spoznamo telesa, liki, črte, razpredelnice,
• kombinatorične vaje, matematične zgodbe
• vsaki obravnavani vsebini sledi preverjanje in ocenjevanje znanja.
Spoznavanje okolja: predznanje, ki nastaja iz neposrednih izkušenj v okolju ali prek medijev, se pri pouku oblikuje, razširja in poglablja.
Šport
športno vzgojo usmerjamo v:
• zadovoljevanje potrebe po gibanju in igri,
• prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
• pridobivanje številnih in raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj.
Likovna umetnost
Likovno izražanje in ustvarjanje, spoznavanje likovnih tehnik in vrednotenje izdelkov. Povezava z drugimi predmeti in področji.
Glasbena umetnost
Vsebuje dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja glasbe. Sproščeno petje, uporaba malih glasbil, gibalno-rajalno, likovno in besedno
izražanje glasbenih doživetij in predstav.
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Podružnična šola Vogrsko
Na Vogrskem pouk poteka v kombiniranem oddelku. Učenci prvega razreda imajo 20 ur pouka na teden, drugošolci pa 23. V tem času aktivnosti
potekajo na otrokom prilagojen način, preko različnih dejavnosti. Del učnega procesa poteka še vedno skozi igro, gibanje, socializacijo, na
konkretni ravni. Postopoma prehajamo že tudi na abstraktno raven. Jeseni je za prvošolce uvajalno obdobje, kjer se uvajajo v šolski red in
življenje skupine.
Tematski sklopi so prilagojeni razporeditvi vsebin za oba razreda in se medpredmetno povezujejo.
TEMATSKI SKLOPI:
V šoli – september
Varno v prometu - oktober
Jesen – oktober, november
•
•
•
•
•

Bilo je nekoč - februar
Pomlad – marec, april
Zdravo živim - april

Družina – november, december
Zima – januar
Snovi – januar Gibanje /Skačem, tečem - maj
Poletje - junij
Glavni poudarki in izvedba pri posameznih predmetih:

Matematika
• Števila do 5 in računanje do 5;
• števila do 10 in računanje; Števila do 20 (seštevanje in odštevanje brez in z prehodom čez desetico, neznani člen);
• števila do 20 (seštevanje in odštevanje brez prehoda čez desetico); razvijanje številskih predstav do 20. števila do 100 (seštevanje in
odštevanje do 100 brez prehoda); razvijanje številskih predstav do 100.
• geometrija (liki in telesa, črte), merjenje, matematični problemi, prikazi.
SPOZNAVANJE OKOLJA
• Vsebine se navezujejo na učenčevo vsakdanje življenje, njemu znano okolje in se postopno širijo.
• Gradimo na učenčevem predznanju in izkušnjah in jih nadgrajujemo. Razvijamo sposobnost
• opazovanja, razvrščanja, primerjanja, analiziranja, posploševanja. Učence uvajamo v začetno
• raziskovalno delo prilagojeno razvojni stopnji. Pomemben del pouka je praktično delo.
ŠPORT
• Zadovoljevanje potrebe po gibanju in igri, prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
• pridobivanje številnih in raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj. Aktivnosti bomo v
• največji možni meri izvajali na prostem.
Likovna umetnost
• Pri učencih razvijamo njim lasten likovni izraz in domišljijo, spodbujamo sproščeno likovno
• izražanje, seznanjamo z likovnimi tehnikami, materiali in orodji.
Glasbena umetnost
• Vsebuje dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja glasbe (sproščeno petje, uporaba malih
• glasbil, gibalno-rajalno, likovno in besedno izražanje glasbenih doživetij in predstav.
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Slovenščina
• 1. razred 2. razred
• Pred opismenjevalne dejavnosti
• Slušna analiza/sinteza besed
• Opismenjevanje – spoznavanje velikih tiskanih črk
• Uvajanje v tehniko branja Nadaljevanje opismenjevanja z velikimi tiskanimi črkami; zapis besed, povedi, samostojni zapisi, poudarek na
razvoju branja. Celo leto. Opismenjevanje z malimi tiskanimi črkami (predvsem v funkciji branja). Oktober – december. Spoznavanje malih
pisanih črk (predvsem v funkciji pisanja). Velike pisane samo v primeru, da bo pouk potekal večinoma v šoli.
• Književna vzgoja – predvsem pravljice in poezija, neumetnostna besedila (poslušanje, dramatizacija, pripovedovanje, govorni nastopi,
izmišljanje pravljic, nadaljevanje…).
• Filmska in gledališka vzgoja.

2. RAZRED
Matična šola Šempeter
V nižjih razredih je pomembno, da učenci pridobivajo osnovne delovne in učne navade. Učenci naj sami dnevno skrbijo za urejene šolske
potrebščine in dane zadolžitve s strani učiteljev. Pomembno je da starši v sodelovanju z otrokom vzpostavite, kolikor je mogoče, dnevno in
tedensko rutino aktivnosti. Starši ne prevzemate otrokove odgovornosti.
PREDMETNIK
V drugem razredu pouk zajema naslednje učne predmete:
slovenščina (7 ur na teden), matematika (4 ure tedensko), spoznavanje okolja ( 3 ure tedensko), šport (3 ure tedensko), likovna umetnost ( 2 uri
tedensko), glasbena umetnost ( 2 uri tedensko), tuj jezik angleščina ( 2 uri tedensko).
ČASOVNA RAZPOREDITEV VSEBIN
Spoznavanje okolja
Vsebine so razdeljene na tematske sklope, ki se medpredmetno povezujejo:
1. V šoli (september)
2. V prometu (oktober)
3. Jesen (november)
4. Družina (december)
5. Zima (januar)
6. Bilo je nekoč (februar)
7. Pomlad (marec)
8. Živim zdravo (april)
9. Gibanje in snovi (maj)
10. Poletje (junij)

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

Slovenski jezik
V drugem razredu se nadaljuje proces opismenjevanja. V začetku šolskega leta bomo utrjevali pisanje in pravilno potezanje velikih tiskanih črk. Do
konca šolskega leta pa bomo spoznali še male tiskane črke ter velike in male pisane črke. Učenci v začetku pišejo s svinčnikom, kasneje s
peresom. Pisali bomo prepise, nareke, odgovore na vprašanja, nadaljevanje zgodbe… Pri zapisu bomo pozorni na prva pravopisna pravila: veliko
začetnico na začetku povedi ter pri osebnih lastnih imenih (z zeleno barvico) in pravilno rabo končnega ločila.
Vzporedno s pisanjem bo potekalo tudi branje, zato je zelo pomembno, da učenci vsak dan v miru doma glasno berejo 10 minut. Uvedli bomo
vsakodnevno branje s podpisom. Branje bomo učiteljice preverjale dnevno ob pomoči podpisov staršev v beležko.
Po dogovoru se bodo učenci tekom šolskega leta pripravili na govorne nastope in deklamacije pesmi (napovedano en teden prej).
Enkrat tedensko bo za drugošolce organizirana bralna značka. Za osvojitev bralne značke bodo učenci ob slikanici pripovedovali 5 pravljic in
deklamirali 2 pesmi. Bralna značka se bo začela 17.9.2020 in zaključila 2.4.2021. V zvezek napišejo: naslov, avtorja, kratko misel o prebrani knjigi
in jo ilustrirajo.
Matematika
Začeli bomo s ponavljanjem in utrjevanjem števil do 20 ter računali do 20 brez prehoda ter s prehodom čez desetico. V nadaljevanju šolskega
leta sledi: obravnava števil do 100 in računanje v danem obsegu, besedilne naloge, utrjevanje številskih predstav, telesa, liki, črte, razpredelnice /
branje, izpolnjevanje, merjenje dolžine, prostornine.
V aktivu smo se učiteljice 2. razreda dogovorile, da bomo pri matematiki pisali 2 pisni preverjanji in ocenjevanji znanja – v novembru in maju.
Šport
Pouk športa je prilagojen razvoju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti posameznega učenca. Glavni cilj je zadovoljevanje potrebe po gibanju in
igri učencev. Učijo se športnega obnašanja, upoštevanja pravil iger, prenašanja poraza, zmage.
V toplih jesenskih dneh izvajamo športne aktivnosti na šolski zelenici ali igrišču. Če bodo zdravstvene razmere dopuščale bomo v aprilu in maju
2021 izvajali meritve za športno-vzgojni karton.
Likovna umetnost
Pri likovni umetnosti bodo učenci spoznavali njim primerne likovne tehnike, uporabljali različne materiale in pripomočke. Učili se bodo
vrednotenja likovnih izdelkov. Likovna naloga se bo pogosto navezovala na vsebine ostalih učnih predmetov.
Glasbena umetnost
V okviru tega predmeta bodo učenci poslušali glasbo, prepevali otroške in ljudske pesmi, igrali na različna glasbila, plesno, likovno, besedno
izražali glasbena doživetja ter spoznavali glasbene pojme.
Dodatni in dopolnilni pouk
Pri urah dodatnega pouka se bodo učenci pripravljali na različna tekmovanja in literarne/likovne natečaje ter nadgrajevali pri pouku osvojena znanja.
Pri urah dopolnilnega pouka bodo utrjevali in ponavljali učne vsebine.
DIDAKTIČNO - METODIČNI POUDARKI IN IZVEDBA
Aktivnosti za drugošolce so prilagojene njihovi starosti in potekajo preko različnih dejavnosti. Učenje poteka na konkreten način, če je le mogoče
skozi igro in gibanje. Postopoma prehajamo že tudi na abstraktno raven.
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Podružnična šola Vrtojba
V drugem razredu poteka pouk od 8.00 do 12.25, dvakrat tedensko do 11.35. V tem času aktivnosti potekajo na otrokom prilagojen način, preko
različnih dejavnosti. Del učnega procesa poteka še vedno skozi igro, gibanje, socializacijo, na konkretni ravni. Postopoma prehajamo že tudi na
abstraktno raven.
Vsebine so razdeljene na tematske sklope, ki se medpredmetno povezujejo:
1.V šoli (september)
2.V prometu (oktober)
3.Jesen (november)
4.Družina (december)
5.Zima (januar)
6.Bilo je nekoč (februar)
7.Pomlad (marec)
8.Živim zdravo (april)
9.Gibanje in snovi (maj)
10.Poletje (junij).
Glavni poudarki in izvedba pri posameznih predmetih:
Slovenščina:
• poslušanje (umetnostna in neumetnostna besedila), govorjenje (pripovedovanje in samostojni govorni nastopi), branje in pisanje (poteka
proces opismenjevanja, spoznajo celotno tiskano in pisano abecedo, samostojno zapisujejo povedi in kratke zapise, velik poudarek na
razvijanju tehnike branja)
Matematika:
• števila do 20 (seštevanje in odštevanje brez in z prehodom čez desetico, neznani člen), števila do 100 (seštevanje in odštevanje do 100 brez
prehoda), geometrija (liki in telesa, črte), merjenje, besedilne naloge.
Spoznavanje okolja:
• predznanje, ki nastaja iz neposrednih izkušenj v okolju ali prek medijev, se pri pouku oblikuje, razširja in poglablja preko danih vsebin skozi
celotno šolsko leto (nadgradnja vsebin 1. razreda)
Šport:
• zadovoljevanje potrebe po gibanju in igri, prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, pridobivanje številnih in raznovrstnih
gibalnih spretnosti ter športnih znanj.

Glasbena umetnost:
• vsebuje dejavnosti izvajanja, ustvarjanja in poslušanja glasbe (sproščeno petje, uporaba malih glasbil, gibalno-rajalno, likovno in besedno
izražanje glasbenih doživetij in predstav).
Podružnična šola Vogrsko (vsebina je v poglavju Potek pouka 1. razred).

3. RAZRED
Podružnična šola Vogrsko
3. Vog je v kombinaciji s 4. Vog, zato je potrebno veliko prilagajanja, kombiniranja in navajanja na samostojno delo. Prepleta se učiteljeva razlaga
s samostojnim delom v enem ali drugem razredu. Običajno pouk začnemo s pozdravom in tako ga tudi zaključimo. Vsak dan prvih 5 min namenim
branju učencem. V tem letu poslušajo Slovenske ljudske pravljice.
Kjer je možno, vsebine združujem.
Aktivnosti potekajo na otrokom prilagojen način, preko različnih dejavnosti. Učni proces poteka preko didaktične igre, razlage, s ponazorili, s
pomočjo avdio vizualnih sredstev,…
Redno vključujem v pouk minuto za zdravje, razvijanje različnih čutil, možgančkanje,… Vključeni smo v projekt Semena spremen, kjer se trudimo,
ponovno dati vrednost učenju, inovativnosti, krepiti zaupanje, skrbeti za kakovostno življenje, prepoznavati svojo identiteto.
Vsebine so razdeljene na 10. sklopov, ki se do neke mere medpredmetno povezujejo:
1. sklop: SPET V ŠOLI
2. sklop: VARNO V PROMETU
3. sklop: JESEN
4. sklop: ODRAŠČAMO IN SE SPREMINJAMO
5. sklop: ZIMA
6. sklop: ŽIVLJENJE NEKOČ
7. sklop: POMLAD
8. sklop: ŽIVIM ZDRAVO
9. sklop: GIBANJE IN SNOVI
10. sklop: POLETJE
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Likovna umetnost:
• sproščeno likovno izražanje in ustvarjanje, spoznavanje in nadgradnja likovnih tehnik, vrednotenje izdelkov (medpredmetna povezava).

Didaktično- metodični poudarki pri urah:
izhajam iz učenčevega predznanja, spodbujam samostojnost in dejavno vlogo učencev, po vsakem učnem sklopu utrjujemo in preverjamo znanje,
deloma uporabljamo IKT in razvijamo digitalne zmožnosti pri učencih.
Če bo prišlo do ponovnega poučevanja na daljavo, bom sproti podajala potrebne razlage, obravnavo snovi bom poskušala poenostavljati in se
trudila, da bodo temeljna znanja osvojena. Želim, da bi delo potekalo preko e-učilnic, kjer bi učenci sami lahko dostopali do potrebnih materialov
za obravnavo, ponavljanje in utrjevanje.

4. RAZRED
Matična šola Šempeter
Metode dela bodo prilagojene razmeram
V šoli in razredu, bomo upoštevali vsa priporočila NIJZ in MIZŠ.
Glede prednosti in slabosti pouka v šoli oz. na daljavo je trenutno pri pouku v šoli zagotovljen neposreden stik z učenci, učitelj sproti pridobiva
povratne informacije o znanju otrok. Učenci so deležni učiteljeve razlage. Poslužujemo se tudi različnih učil ter učnih pripomočkov, česar učenci
doma nimajo. V času šolanja na daljavo so otroci, ter posledično tudi starši, veliko bolj obremenjeni, saj bodo morali učno snov, ki jim jo bomo
posredovali učitelji, učenci predelovati sami ali s pomočjo bližnjih. Zdi se mi pomembno, da ne smemo pozabiti na socialni stik, ki je pri
odraščajočih otrocih in mladostnikih zelo pomemben.
V mojem oddelku, 4.b, v primeru šolanja na daljavo, bom v sklopu šolske povezave organizirala izobraževanje na daljavo preko različnih
komunikacijskih kanalov (e-pošta staršev, e-pošta učencev, spletne učilnice, pisna navodila, ki so jih učenci že dobili ali pa jih bodo dobili po epošti ali na spletni strani šole). Starše bom vzpodbujala, naj spodbujajo svoje otroke, da odgovorno opravijo samostojno učno delo. V primeru
težav ali vprašanj bom svetovala, naj se učenci, poleg razrednika, obrnejo na učitelje, ki poučujejo v oddelku, po potrebi tudi na šolsko svetovalno
službo ali ravnateljico.
Elektronski naslovi učiteljev so pod zavihkom v EAsistentu, Šola/učitelji.
Pod dodanimi morebitnimi novimi zavihki, bom učencem pripravila tudi nekaj nasvetov, kako preživljati čas, ko moramo ostati doma.

Podružnična šola Vogrsko
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4. Vog je v kombinaciji s 3. Vog, zato je potrebno veliko prilagajanja, kombiniranja in navajanja na samostojno delo. Prepleta se učiteljeva razlaga
s samostojnim delom v enem ali drugem razredu. Običajno pouk začnemo s pozdravom in tako ga tudi zaključimo. Vsak dan prvih 5 min namenim
branju učencem. V tem letu poslušajo Slovenske ljudske pravljice.
Kjer je možno, vsebine združujem.
Aktivnosti potekajo na otrokom prilagojen način, preko različnih dejavnosti. Učni proces poteka preko didaktične igre, razlage, s ponazorili, s
pomočjo avdio vizualnih sredstev,…
Redno vključujem v pouk minuto za zdravje, razvijanje različnih čutil, možgančkanje,… Vključeni smo v projekt Semena spremen, kjer se trudimo
ponovno dati vrednost učenju, inovativnosti, krepiti zaupanje, skrbeti za kakovostno življenje, prepoznavati svojo identiteto.
Vsebine so razdeljene na 5. sklopov, ki se do neke mere medpredmetno povezujejo:
1. sklop: JAZ IN MOJA DRUŽINA
2. sklop: ŽIVIMO V RAZLIČNIH SKUPNOSTIH
3. sklop: DOMAČA POKRAJINA
4. sklop: DEJAVNOSTI
5. sklop: PRETEKLOST ŽIVI Z NAMI
Didaktično- metodični poudarki pri urah:
izhajam iz učenčevega predznanja, spodbujam samostojnost in dejavno vlogo učencev, po vsakem učnem sklopu utrjujemo in preverjamo
znanje, deloma uporabljamo IKT in razvijamo digitalne zmožnosti pri učencih.
Če bo prišlo do ponovnega poučevanja na daljavo, bom sproti podajala potrebne razlage, obravnavo snovi bom poskušala poenostavljati in se
trudila, da bodo temeljna znanja osvojena. Želim, da bi delo potekalo preko e-učilnic, kjer bi učenci sami lahko dostopali do potrebnih materialov
za obravnavo, ponavljanje in utrjevanje.

5. RAZRED
Potek pouka
Učenci 5. razreda imajo tedensko 26 ur pouka, eno uro dopolnilnega oziroma dodatnega pouka, vsakih 14 dni razredno uro ter izbirne predmete.
Nov predmet je gospodinjstvo. V redni pouk so vključeni tudi dnevi dejavnosti:
Športni dnevi – Jesenski pohod, različne športne aktivnosti, zimske športne igre/pohod, kolesarski poligon, štafetne igre
Naravoslovni – zdravstvena preventiva, bralno učne strategije, tradicionalni slovenski zajtrk
Kulturni – božično novoletno praznovanje, Prešernov dan, dan družine
Tehniški – s kolesom v šolo, toplota in temperatura, poganja jih veter, ročne spretnosti
Zaključna ekskurzija – značilnosti dinarsko kraškega sveta
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Opravljali bodo kolesarki izpit: teoretični del preko računalnika, praktično vožnjo na poligonu in praktični del izpita v cestnem prometu.
Razredničarka bo poučevala: SLJ, MAT, DRU, NIT, LUM, GOS, delno ŠPO. GUM bo poučevala Marina Pintar oz. Tanja Bavčar in Tatjana Marvin, TJA
Urška Lukan in ŠPO Nina Makuc in Matic Šen.
Pouk bo potekal po urniku A in B (menjajo se RU in GUM). Po 1. šolski uri je šolska malica v razredu, po 3. šolski uri pa je rekreativni odmor. Pouk
bomo po predpisanih učnih načrtih, letnem delovnem načrtu in v skladu s smernicami NIJZ in MIZŠ.
Poudarek bo na navajanju učencev na samostojnost, higieno, odgovornost, strpnost, samostojno učenje, spoznavanje bralno učnih strategij,
uporabi IKT, sodelovalnega učenja, ročnih spretnosti in različnih tehnik učenja. Navajali se bodo na vrednotenje svojega dela, izdelkov ter dela in
izdelkov sošolcev. Sodelovali bodo na različnih natečajih, tekmovanjih in projektih.
Pouk bo potekal na različne načine. Več bo praktičnega dela pri vseh predmetih, samostojnega dela in predstavitve izdelkov. Posluževali se bomo
različnih oblik dela.
Preverjanje in ocenjevanje
Preverjanje znanja poteka pred, med in po koncu obravnave učnih vsebin.
Ocenjevanje se opravi po obravnavi učnih vsebin in po predhodnem preverjanju znanja iz teh vsebin.
Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo in nastopi, ki jih opravi v šoli.
Kriteriji: poznavanje in razumevanje, uporaba, analiza in sinteza, vrednotenje.
Kriteriji so na vidnem mestu v razredu.
Časovna razporeditev vsebin

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ

SLJ
Jezik, Besedila
Proza, Poezija
Glasovi, Obnova besedila
Proza, Poezija
Opis predmeta, Predstavitev predmeta
Proza, Dramatika
Članek, Samostalnik
Proza, Poezija
Zgradba besedila, Pripoved o doživetju
Proza, Dramatika
Pismo, Sopomenke, Protipomenke, Pojem
Proza, Dramatika, Poezija
Besedila-TV spored, EPP sporočila
Proza, Dramatika, Poezija
Opis rastline, Predstavitev rastline
Geometrija – krog, Množice Pridevnik,
Proza, Dramatika
Besedila-anketni list, jedilni list, Večpomenke
Liki, obseg, ploščina
Proza, Poezija
družina, Opis ljudskega običaja
Prostornina, sklepni račun Besedna
Proza, Dramatika
LUM

SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL

Risanje
Slikanje
Grafika
Plastično oblikovanje
Oblikovanje prostora

ŠPO
Naravne oblike gibanja, igre in
splošna kondicijska priprava
Atletika
Gimnastika z ritmično izraznostjo
Mala odbojka
Mala odbojka
Mali rokomet
Mali rokomet
Mala košarka

MAJ

Mala košarka, Ples

JUNIJ

Mali nogomet

DRU

NIT

Ljudje v družbi

Snovi

Orientacija v prostoru Snovi v naravi – voda
Orientacija v prostoru, Snovi v naravi – prst,
Lega Slovenije
zrak
Alpski in predalpski
Gibanje in sile
svet
Obpanonski svet

Voda teče navzdol

Dinarsko kraški svet

Kako toplo je, Kaj gori

Obsredozemski svet

Gibanje zraka

Zgodovinski razvoj

Zemljo segreva Sonce,
Vremenski pojavi

Slovenci skozi čas

Živa bitja- zrak, voda

Naša država,
Republika Slovenija

Življenjski prostor,
Prehranjevalne verige

GOS
Dom in družina
Potrebe
Čas
Denar
Tekstilne surovine
Tkanine, pletenine, vlaknine
Vrste in namen blaga, Oblačila
Dobavitelji, Pravice in zaščita
potrošnikov
Načrtovanje nakupov, Izbor in nakup
tekstilnih izdelkov
Nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov,
Obutev

Pouk na daljavo
Pouk na daljavo bo potekal preko e-asistenta, spletne učilnice Microsoft Teams in interaktivnih gradiv.
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GUM

Glasba sosednjih narodov
Zapisovanje glasbe
Ljudska in umetna glasba
po slovenskih pokrajinah
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SEPTEMBER

MAT
Števila do 100.000, Merim
dolžino, tehtam
Zbiranje podatkov, Pisno
seštevanje in odštevanje
Pisno množenje in deljenje z
dvomestnim številom
Geometrija-točka, poltrak,
daljica premica
Geomerija-koti,
vzporednost, pravokotnost
Potence, enačbe, neenačbe,
številski izrazi
Deli celote, Pisno deljenje z
dvomestnim številom

PREDMETNA STOPNJA
AKTIV SLAVISTOV

6. RAZRED
1. Predstavitev poteka pouka
Pouk bo potekal po predvidenem LDN za slovenščino.
Učenci bodo v 1. ocenjevalnem obdobju pridobili tri ustne ocene in dve pisni oceni. V 2. ocenjevalnem obdobju eno ustno oceno in dve pisni oceni.
Pomembno je, da se učenec/učenka osamosvaja in pridobiva delovne in učne navade. Dnevno naj poskrbi za urejeno in zapisano učno snov. Dela
naj redno in sistematično.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko eAsistenta in Offica 365. S starši in učenci bomo učitelji komunicirali preko
eAsistenta.

2. Časovna razporeditev vsebin
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NUB –- Slovenščina za vsak dan 6 – izdaja s plusom

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

UČNE ENOTE PO UN 2020/21
BREZ BESEDIL NI ŽIVLJENJA
SLOVENIJA, SLOVENCI, SLOVENKE IN EVROPA
VSAK DAN JIH BEREMO
POROČANJE O IZREČENEM
ZDAJ PA NAPNI MOŽGANE!
IZ MALE NE ZRASTE VELIKA
PRAPRAPRAPRAČLOVEK
KAKŠNA SE TI ZDI TA KNJIGA?
POVSOD JE LEPO, DOMA JE NAJLEPŠE
KDO OD NAJU JE STAREJŠI?
SOSEDA S SOSEDO O SOSEDI
ONA Z NAMI
GLEJ IN SE ČUDI
USTVARJANJE PO NAVODILIH
KAJ DELAŠ? – KAJ SE DOGAJA?
HOČEŠ NOČEŠ – MORAŠ SE ITI UČIT
IZ 6. RAZREDA JE TEKMOVALO 6 UČENCEV
KAM, KDAJ IN KAKO?
NI ČASA ZA DOLGČAS
DOBRO JE VEDETI
PRAPRAPRAPRAČLOVEK
IZBIRAJ IN IZBERI
NAJ SE PRIJAVIM?
PREBEREM, RAZUMEM, VREDNOTIM, POJASNJUJEM IN TVORIM

Od 1. do 11. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 12. do 24. enote pa do konca maja.
UB –- Kdo se skriva v ogledalu? – berilo za 6. razred OŠ

1.
2.
3.
4.
5.

UČNE ENOTE PO UN 2020/21
PRED DAVNIMI ČASI
PRAVLJIC NI NIKOLI PREVEČ
DOMIŠLJIJA NE POZNA MEJA
NA VELIKI POTI ŽIVLJENJA
KO UGASNEJO LUČI IN SE ZASTOR ODSTRE

Od 1. do 3. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 4. do 5. enote pa do konca maja.
Opomba: snov v UN in po urah se razlikujeta. Določene ure so planirane za pisno preverjanje znanja, za pisno ocenjevanje znanja in za popravo
pisnega ocenjevanja znanja.
Možno je, da ne bomo obravnavali vseh učnih enot zaradi nepredvidenih okoliščin (virus Covid 19) in časovne situacije. Spremembe bo aktiv
slovenistov na šoli obravnaval sproti. Pridržujemo si pravice do sprememb pri pouku glede na nepredvidljivo situacijo.
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3. Didaktično-metodični poudarki in izvedba
Pouk jezika v 6. razredu temelji na:
• poslušanju in gledanju posnetkov;
• dvosmernem sporazumevanju,
• tihem branju in razumevanju neumetnostnih besedil;
• prepoznavanju in odpravljanju napak;
• sestavljanju miselnih vzorcev;
• razumevanju in uporabi jezikoslovnih izrazov;
• delu v manjših skupinah ali dvojicah;
• individualnem delu.
Pouk književnosti v 6. razredu temelji na:
• branju in poslušanju umetnostnih besedil;
• razvijanju zmožnosti ustvarjalnega dialoga z umetnostnim besedilom;
• samostojnem pisanju proznih in pesniških besedil;
• recitiranju in deklamiranju;
• razčlenjevanju umetnostnih besedil;
• razumevanju in uporabi literarnovednih pojmov;
• delu v manjših skupinah ali dvojicah;
• individualnem delu.
Pri pouku uporabljam delovni zvezek za slovenščino, spletni slovar in druge jezikovne priročnike, berilo in različne učne vsebine iz iRokusa in
iRokusa+ ter različna gradiva v elektronski obliki.

7. RAZRED
1. Predstavitev poteka pouka
Pouk bo potekal po predvidenem LDN za slovenščino.
Učenci bodo v 1. ocenjevalnem obdobju pridobili dve ustni oceni in dve pisni oceni. V 2. ocenjevalnem obdobju dve ustni oceni in dve pisni.
Pomembno je, da se učenec/učenka osamosvaja in pridobiva delovne in učne navade. Dnevno naj poskrbi za urejeno in zapisano učno snov. Dela
naj redno in sistematično.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko eAsistenta in Offica 365. S starši in učenci bomo učitelji komunicirali preko
eAsistenta.

2. Časovna razporeditev vsebin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

UČNE ENOTE PO UN 2020/21
JEZIKOVNI KOMPAS
ZNANO IN NEZNANO
OD ZORE DO MRAKA
V DEŽELI VZHAJAJOČEGA SONCA
JEZIKOVNA PAHLJAČA
NAŠLI SO SKUPNI JEZIK
SKUPAJ NAM BO LEPO
MI O VOLKU, VOLK IZ GOZDA
VSAK ZAIMEK IMA SVOJO VLOGO
SRCE MI JE PADLO V HLAČE
SAMOSTALNIKE SKLANJAMO TAKO, VČASIH PA MALO DRUGAČE
VELIKA, NE PA MALA
ZGODILO SE JE …
POVED IN STAVEK POD POVEČEVALNIM STEKLOM
ZGODOVINA NAS UČI
IZ SVETA OKROG NAS

Od 1. do 10. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 11. do 16. enote pa do konca maja.
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II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

NUB –- Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom

UB –- Novi svet iz besed 7 – berilo za 7. razred OŠ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UČNE ENOTE PO UN 2020/21
SLOVENSKO LJUDSKO SLOVSTVO
ŽIVALI SE POGOVARJAJO
BAJESLOVJE
KNJIŽEVNIKI 19. STOLETJA
BILO JE NEKOČ
LJUBEZEN JE V ZRAKU
DRAMATIKA

Od 1. do 4. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 5. do 7. enote pa do konca maja.
Opomba: snov v UN in po urah se razlikujeta. Določene ure so planirane za pisno preverjanje znanja, za pisno ocenjevanje znanja in za popravo
pisnega ocenjevanja znanja.
Možno je, da ne bomo obravnavali vseh učnih enot zaradi nepredvidenih okoliščin (virus Covid 19) in časovne situacije. Spremembe bo aktiv
slovenistov na šoli obravnaval sproti. Pridržujemo si pravice do sprememb pri pouku glede na nepredvidljivo situacijo.

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

3. Didaktično-metodični poudarki in izvedba
Pouk jezika v 7. razredu temelji na:
• poslušanju in gledanju posnetkov;
• dvosmernem sporazumevanju,
• tihem branju in razumevanju neumetnostnih besedil;
• prepoznavanju in odpravljanju napak;
• sestavljanju miselnih vzorcev;
• razumevanju in uporabi jezikoslovnih izrazov;
• delu v manjših skupinah ali dvojicah;
• individualnem delu.
Pouk književnosti v 7. razredu temelji na:
• branju in poslušanju umetnostnih besedil;
• razvijanju zmožnosti ustvarjalnega dialoga z umetnostnim besedilom;
• samostojnem pisanju proznih in pesniških besedil;
• recitiranju in deklamiranju;
• razčlenjevanju umetnostnih besedil;
• razumevanju in uporabi literarnovednih pojmov;
• delu v manjših skupinah ali dvojicah;
• individualnem delu.
Pri pouku uporabljam delovni zvezek za slovenščino, spletni slovar in druge jezikovne priročnike, berilo in različne učne vsebine iz iRokusa in
iRokusa+ ter različna gradiva v elektronski obliki.

8. RAZRED
1. Predstavitev poteka pouka
Pouk bo potekal po predvidenem LDN za slovenščino.
Učenci bodo v 1. ocenjevalnem obdobju pridobili dve ustni oceni in eno pisno oceno. V 2. ocenjevalnem obdobju dve ustni oceni in dve pisni oceni.
Pomembno je, da se učenec/učenka osamosvaja in pridobiva delovne in učne navade. Dnevno naj poskrbi za urejeno in zapisano učno snov. Dela
naj redno in sistematično.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko eAsistenta in Offica 365. S starši in učenci bomo učitelji komunicirali preko
eAsistenta.
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2. Časovna razporeditev vsebin
NUB –- Slovenščina za vsak dan 8 – izdaja s plusom (delovni zvezek)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

UČNE ENOTE PO UN 2020/21
NAJSTNIKI MED SEBOJ
JEZIKI MED SEBOJ
SPRAŠUJEM IN RAZISKUJEM
VSE TEČE IN SE SPREMINJA
DELAM IN NAREDIM
PO KORAKIH OD ZAČETKA DO KONCA
BESEDNO IN NEBESEDNO
MALA, NE PA VELIKA
PRIDITE, KUPITE, SREČNEJŠI BOSTE
STAVKI, ZIDAKI POVEDI
ODVISNIKI – STAVČNI ČLENI V OBLIKI STAVKOV
NAJ GREM PO DENAR NA KARTOMAT ALI BANKOMAT?
IZ SRCA DO SRCA
DOBER NASVET JE VREDEN ZLATA
KAJ JE, ZAKAJ NASTANE IN KAJ POVZROČI?
NAVADNA, PRIPOROČENA ALI HITRA?
TEČEM, SKAČEM, TEKMUJEM

Od 1. do 9. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 9. do 17. enote pa do konca maja.
UB –- Dober dan življenje – berilo za 8. razred OŠ
UČNE ENOTE PO UN 2020/21
LJUDSKO SLOVSTVO
LITERATURA ZA DOBRO VOLJO
ZAČETKI UMETNE POEZIJE
PUSTI PETI MOJ'GA SLAVCA
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST O PRETEKLOSTI
ODNOSI MED LJUDMI
SODOBNA KNJIŽEVNOST

Od 1. do 4. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 5. do 7. enote pa do konca maja.
Opomba: snov v UN in po urah se razlikujeta. Določene ure so planirane za pisno preverjanje znanja, za pisno ocenjevanje znanja in za popravo
pisnega ocenjevanja znanja.
Možno je, da ne bomo obravnavali vseh učnih enot zaradi nepredvidenih okoliščin (virus Covid 19) in časovne situacije. Spremembe bo aktiv
slovenistov na šoli obravnaval sproti. Pridržujemo si pravice do sprememb pri pouku glede na nepredvidljivo situacijo.

3. Didaktično-metodični poudarki in izvedba
Pouk jezika v 8. razredu temelji na:
• poslušanju in gledanju posnetkov;
• dvosmernem sporazumevanju,
• tihem branju in razumevanju neumetnostnih besedil;
• prepoznavanju in odpravljanju napak;
• sestavljanju miselnih vzorcev;
• razumevanju in uporabi jezikoslovnih izrazov;
• delu v manjših skupinah ali dvojicah;
• individualnem delu.
Pouk književnosti v 8. razredu temelji na:
• branju in poslušanju umetnostnih besedil;
• razvijanju zmožnosti ustvarjalnega dialoga z umetnostnim besedilom;
• samostojnem pisanju proznih in pesniških besedil;
• recitiranju in deklamiranju;
• razčlenjevanju umetnostnih besedil;
• razumevanju in uporabi literarnovednih pojmov;
• delu v manjših skupinah ali dvojicah;
• individualnem delu.
Pri pouku uporabljam delovni zvezek za slovenščino, spletni slovar in druge jezikovne priročnike, berilo in različne učne vsebine iz iRokusa in
iRokusa+ ter različna gradiva v elektronski obliki.
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II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9. RAZRED
1. Predstavitev poteka pouka
Pouk bo potekal po predvidenem LDN za slovenščino.
Učenci bodo v 1. ocenjevalnem obdobju pridobili dve ustni oceni in eno pisno oceno. V 2. ocenjevalnem obdobju dve ustni oceni in dve pisni oceni.
Pomembno je, da se učenec/učenka osamosvaja in pridobiva delovne in učne navade. Dnevno naj poskrbi za urejeno in zapisano učno snov. Dela
naj redno in sistematično.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko eAsistenta in Offica 365. S starši in učenci bomo učitelji komunicirali preko eAsistenta.

2. Časovna razporeditev vsebin
NUB –- Slovenščina za vsak dan 9 – izdaja s plusom (delovni zvezek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

UČNE ENOTE PO UN 2020/21
SLOVENSKI JEZIK TUKAJ IN ZDAJ
SLOVENSKI JEZIK SKOZI ČAS
BESEDILA OKROG NAS
PO TELEFONU, NE NA ŠTIRI OČI
JOJ, ŽE?
OSEBNA ZGODOVINA
NAJ NAPIŠEM PROŠNJO ALI PRIJAVO?
ALI BI GA PREPOZNALI?
SKUPAJ, NARAZEN ALI Z VEZAJEM
ODPRTO 8.00-13.00
STA STAVKA V POVEDI ENAKOVREDNA ALI NE?
VEJICA, KJE NAJ TE NAPIŠEM?
ODLIČNO, ZABAVNO, POUČNO, J!
PREBEREM, RAZUMEM, VREDNOTIM, POJASNJUJEM IN TVORIM
KAKO PRIDEMO DO TJA?
POTOVANJE JE LEPO DOŽIVETJE

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

Od 1. do 9. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 9. do 17. enote pa do konca maja.
UB –- Skrivno življenje besed – berilo za 9. razred OŠ
UČNE ENOTE PO UN 2020/21
1.
PISMENSTVO
2.
PROTESTANTIZEM
3.
RAZSVETLJENSTVO
4.
TUJA KNJIŽEVNOST
5.
ROMANTIKA
6.
REALIZEM
7.
MODERNA
8.
KNJIŽEVNOST MED OBEMA VOJNAMA
9.
KNJIŽEVNOST PO 2. SVETOVNI VOJNI
10.
SODOBNA KNJIŽEVNOST
Od 1. do 5. enote predelamo predvideno do konca januarja, od 6. do 10. enote pa do konca maja.
Opomba: snov v UN in po urah se razlikujeta. Določene ure so planirane za pisno preverjanje znanja, za pisno ocenjevanje znanja in za popravo
pisnega ocenjevanja znanja.
Možno je, da ne bomo obravnavali vseh učnih enot zaradi nepredvidenih okoliščin (virus Covid 19) in časovne situacije. Spremembe bo aktiv
slovenistov na šoli obravnaval sproti. Pridržujemo si pravice do sprememb pri pouku glede na nepredvidljivo situacijo.

3. Didaktično-metodični poudarki in izvedba
Pouk jezika v 9. razredu temelji na:
• poslušanju in gledanju posnetkov;
• dvosmernem sporazumevanju,
• tihem branju in razumevanju neumetnostnih besedil;
• prepoznavanju in odpravljanju napak;
• sestavljanju miselnih vzorcev;
• razumevanju in uporabi jezikoslovnih izrazov;
• delu v manjših skupinah ali dvojicah;
• individualnem delu.
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Pouk književnosti v 9. razredu temelji na:
• branju in poslušanju umetnostnih besedil;
• razvijanju zmožnosti ustvarjalnega dialoga z umetnostnim besedilom;
• samostojnem pisanju proznih in pesniških besedil;
• recitiranju in deklamiranju;
• razčlenjevanju umetnostnih besedil;
• razumevanju in uporabi literarnovednih pojmov;
• delu v manjših skupinah ali dvojicah;
• individualnem delu.
Pri pouku uporabljam delovni zvezek za slovenščino, spletni slovar in druge jezikovne priročnike, berilo in različne učne vsebine iz iRokusa in
iRokusa+ ter različna gradiva v elektronski obliki.

AKTIV ZA MATEMATIKO

6. RAZRED
Učenci:
• poznajo osnovne odnose med premico in točko oziroma med dvema premicama,
• uporabljajo matematično simboliko za odnose med geometrijskimi elementi v ravnini,
• povežejo pojma razdalja med točkama in dolžina daljice,
• ocenijo, merijo in s simboli zapišejo skladnost dveh daljic (oznaka: AB CD),
• opredelijo, ocenijo, izmerijo in s simboli zapišejo razdaljo med točko in premico ter med dvema vzporednima premicama (oznaka: d(A, p),
d(p, q)),
• skozi dano točko k dani premici narišejo (natanko eno) pravokotnico oziroma vzporednico,
• narišejo točko v določeni razdalji od premice in obratno,
• dani premici narišejo vzporednico v določeni razdalji (pas),
• usvojijo pojem kot,
• usvojijo pojme in simboliko: vrh kota V, kraka k, h ..., meja, notranjost kota, zunanjost kota, oznaka kota ( AVC, , , ),
• razlikujejo vrste kotov: udrti/izbočeni, polni kot, kot nič, iztegnjeni kot, ostri kot, topi kot, pravi kot,
• narišejo kote in opišejo velikost posameznih vrst kotov,
• grafično (koti le v stopinjah) in računsko določijo vsoto in razliko kotov,
• skicirajo kocko in kvader (poševno projekcijo),
• opredelijo pojem mreža telesa in oblikujejo različne mreže,
• spoznajo potrebo po obrazcih za računanje obsega in ploščine pravokotnika/kvadrata ter obsega enakostraničnega trikotnika ipd.,
• izračunajo obseg pravokotnika in kvadrata (z obrazcem),
• izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata z uporabo obrazcev in ju uporabljajo pri izračunu površine kocke in kvadra,
• ugotovijo neznano količino iz obrazca z geometrijsko vsebino,
• spoznajo pojem površina in prostornina geometrijskih teles ob različnih aktivnostih,
• izračunajo površino kocke in kvadra (brez obrazcev),
• poznajo in narišejo krožni izsek, krožni lok, središčni kot,
• narišejo tetivo z dano dolžino ter razlikujejo med tetivo in sekanto,
• narišejo v dani razdalji od središča kroga premico in jo poimenujejo (sekanta, tangenta, mimobežnica),
• narišejo tangento v dani točki krožnice,
• *narišejo krožnici v različnih medsebojnih legah,
• * krožnici v različnih medsebojnih legah povežejo in opišejo s središčno razdaljo,
• oblikujejo vzorce s premiki, vrteži in z zrcaljenjem,
• pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi (manjše enote v večje),
• spoznajo ploščinske enote a, ha, km2 in jih povežejo s primeri merjenja v vsakdanjem življenju,
• opredelijo pojem prostornina in primerjajo prostornini dveh teles,
• ocenijo, primerjajo in merijo prostornino z relativnimi, konstantnimi nestandardnimi in standardnimi enotami,
• povežejo votle mere s kubnimi enotami,
• razlikujejo med prostornino in površino (posebej na preprostih telesih),
• s premislekom izračunajo prostornino kocke in kvadra,
• usvojijo pojem velikost kota in primerjajo kota po velikosti (večji, manjši, skladen) brez merjenja,
• poznajo in zapišejo skladnost kotov (oznaka: AVB EFG),
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II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

CILJI
1. tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

•
•
•
•
•
•
•

simbolično zapišejo enako velikost dveh kotov (npr.),
usvojijo merske enote za merjenje kotov,
ocenijo, narišejo in izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer),
pretvarjajo večimenske kotne enote v istoimenske in obratno ter računajo z njimi (tudi z uporabo žepnega računala),
uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih nalog,
uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju reševanja besedilnih nalog,
zapisujejo merske količine z naravnim številom, decimalnim številom in ulomkom (npr. 5 dℓ, 0,5 ℓ, ℓ ) ob primerih iz vsakdanjega življenja.

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA:
Pri načrtovalnih nalogah učenci pridobivajo spretnosti pri uporabi geometrijskega orodja. Uporabljajo geometrijsko orodje: ravnilo s šablono,
geotrikotnik, šestilo in dogovorjeno matematično simboliko za označevanje točk, daljic, krajišč, poltrakov, premic, kotov idr. Posebno pozornost
namenimo prvim pojmom, ki vključujejo idejo neskončnosti (premica, ravnina). Oba pojma naj učenci zaznavajo kot elementa v nastajanju, ki se
nadaljujeta v neskončnost. V 4. razredu naj učenci pri risanju pravokotnika in kvadrata uporabljajo šablono, pri risanju kroga in krožnice pa
najprej vrvico in priročne toge predmete, šele za tem tudi šestilo. Učenci naj izdelujejo modele geometrijskih teles. Spodbujamo jih, da povezujejo
geometrijska telesa z vsakdanjim življenjem. Skladne daljice najprej lahko rišejo s pomočjo prozornega papirja ali mreže, kasneje uporabljajo
šestilo oziroma geometrijsko orodje.
Pri uvajanju ploščine in prostornine je treba izvajati aktivnosti, ki učencem omogočajo postopno oblikovanje pojmov (npr. tlakovanje ali
sestavljanje teles iz kock). Vsako novo količino (ploščino, prostornino) najprej merimo z relativnimi nestandardnimi enotami (dlan, pedenj, korak),
nato s konstantnimi nestandardnimi enotami (npr. svinčnik, palica, posoda idr.), s čimer pojasnimo potrebo po uvedbi standardne enote. Posebno
pozornost namenimo razlikovanju med obsegom in ploščino lika ter površino in prostornino telesa. Pri merjenju in računanju obsegov in ploščine
naj učenci računajo »čim spretneje«. Učenci naj uvidijo zvezo med štetjem ploščinskih enot in obrazcem za računanje ploščine. Površino kocke in
kvadra naj učenci računajo tudi brez uporabe formul.
V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju simetrijo obravnavamo s prepogibanjem, z mrežo, z zrcali ipd., v drugem vzgojno-izobraževalnem
obdobju pa uvedemo nadgradnjo: učenci oblikujejo simetrične oblike in vzorce s premiki, vrteži ter z zrcaljenjem. Primer vzorca takega
oblikovanja je ►▼▲◄ ►▼▲◄.
Učenci ponovijo že usvojeno znanje o merjenju in ga razširijo. Pouk naj sloni na izkušnjah. Praktične meritve izvajamo v razredu, zunaj šole,
doma. Pri pouku naj bodo v smiselnem razmerju zastopane izkušnje z merjenjem s konstantnimi nestandardnimi enotami in standardnimi
enotami. Pozorni moramo biti na razumevanje procesa merjenja, na predstavo o velikosti obravnavanih enot ter na ocenitev merskih količin. Z
razpravo ali drugo primerno metodo pomagamo učencem oblikovati nove pojme. Spoznajo tudi nekatere nove enote (npr. a, ha, km2, m3, dm3,
cm3, mm3, 1°). Učenci v 5. razredu enoti ml in mg spoznajo bolj informativno, v 6. razredu ju tudi pretvarjajo. Pri ocenitvi ploščine lika začnemo s
preprostimi primeri in nato učence postopno uvajamo v spretno ocenitev.
Učenci naj pojem kot spoznajo najprej v likih, nato skozi pojem lomljene črte (npr. položaj kolena pri športni vaji ali položaj vrvi pri plezanju po
steni). Pri obravnavi kotov ocenimo velikosti kotov pred merjenjem. Vsoto in razliko kotov lahko učenci rišejo s šestilom, s kotomerom ali ju
določijo s polaganjem modelov kotov. Krožni izsek in središčni kot obravnavamo informativno, predvsem zaradi povezav z drugimi predmeti.
Neznane količine nikakor ne računamo s formalnim reševanjem enačb, temveč s premislekom, ob konkretnih situacijah. Učenci naj opazujejo
odvisnost/neodvisnost med dvema količinama. Odvisnost obravnavamo le na kvalitativni ravni, npr. več ljudi opravi dano delo hitreje; v daljšem
času prehodim daljšo pot.
Pristop pri učenju in izvajanju računskih postopkov s količinami naj bo življenjski (npr. neformalna uporaba oznak za decimalni zapis). V 3., 4. in
5. razredu uvedemo denarno enoto za navajanje učencev na decimalni zapis. Dejavnosti postopoma stopnjujemo. V 3. razredu učenci samo berejo
zapisane denarne vrednosti. V 4. razredu denarne vrednosti z decimalnim zapisom tudi zapisujejo. Vrednosti z zapisom v evrih in centih (ustno, s
pripomočki) seštevajo in odštevajo, rezultat računanja pa zapišejo v decimalnem zapisu. V 5. razredu seštevajo in odštevajo denarne vrednosti v
decimalnem zapisu tudi s pretvarjanjem. V 6. razredu pa formalno uvedemo decimalni zapis in računske operacije z njimi.

2. tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA - cilji
Učenci:
• usvojijo pojem neskončna množica naravnih števil,
• poznajo, zapisujejo in berejo števila prek milijona,
• poznajo rimske številke,
• velika števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice ipd.,
• urejajo, primerjajo naravna števila po velikosti,
• računajo v množici naravnih števil prek milijona,
• uporabljajo računske zakone,
• zapišejo potenco in izračunajo njeno vrednost,
• določijo večkratnike danega števila,
• usvojijo in uporabljajo pojme: je deljivo, je večkratnik, je delitelj,
• določijo delitelje števila,
• opišejo velikostni odnos med številom in njegovim večkratnikom (deliteljem),
• spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10),
• ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega izraza,
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zanesljivo izračunajo vrednost številskega izraza z žepnim računalom,
izračunajo vrednost izraza za dano vrednost spremenljivke,
seštevajo in odštevajo decimalna števila (oziroma desetiške ulomke),
decimalna števila množijo in delijo s potenco števila 10,
množijo dve decimalni števili,
delijo dve naravni števili (količnik je decimalno število) in naredijo preizkus,
delijo dve decimalni števili in naredijo preizkus,
ocenijo rezultat posamezne računske operacije,
rešijo besedilne naloge (probleme),
uporabljajo računalo pri računskih operacijah z decimalnimi števili,
učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila,
izračunajo vrednost izraza, ki vsebuje črkovne oznake, za izbrano vrednost spremenljivke,
zanesljivo izračunajo vrednost izraza z žepnim računalom (zlasti izrazi z več operacijami),
enačbo in neenačbo razumejo kot izjavo (izjavo v smislu jezika),
s premislekom rešijo enačbe in neenačbe,
rešijo enačbe in neenačbe v dani osnovni množici s pomočjo tabele in določijo njeno množico rešitev,
s premislekom ali z diagramom rešijo enačbo, v kateri neznanka nastopi le enkrat,
rešijo naloge s sklepanjem iz enote na množino in obratno,
sklepajo iz množine na množino,
uporabijo sklepni račun pri reševanju besedilnih nalog,
delijo količine v razmerju,
na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji ali manjši od celote, in jih zapišejo v obliki ulomka,
izračunajo od c (samo, ko je c večkratnik števila b),
mersko število, zapisano z ulomkom, napišejo z naravnim številom z ustrezno enoto (npr. h = min),
s pomočjo modelov (ne računsko) in slike seštevajo in odštevajo dele celote,
usvojijo pojem ulomka,
uporabljajo izraze: števec, imenovalec, ulomkova črta,
ponazorijo dani ulomek kot del lika in na številski premici,
ugotovijo, kateri ulomek je predstavljen z grafičnim prikazom,
usvojijo pojem desetiških ulomkov,
desetiški ulomek zapišejo z decimalno številko in obratno,
razložijo pomen decimalne vejice,
uporabljajo simbole d, s, t,
decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk,
zapisujejo in berejo decimalna števila na žepnem računalu,
primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila,
določijo celi približek decimalnega števila.

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Računanje z naravnimi števili sistematično širimo od 1000 do neskončne množice naravnih števil. Poudarek je na pisnem računanju, ustno
računamo le enostavne primere (npr. 3700 2400 ali 19998 + 2). Pri računanju z velikimi števili števila smiselno zaokrožimo ter rezultate operacij
ocenimo in šele nato izračunamo natančne vrednosti. Pri računanju osmišljamo račune s primeri iz merjenja. Pri sklepanju lahko obravnavamo
tudi preproste primere podvajanja in razpolavljanja (življenjski primeri). V 4. in 5. razredu začenjamo pri računanju uporabljati decimalne zapise,
a samo pri denarju. Formalno pa računanje z decimalnimi števili uvedemo šele v 6. razredu. V tem obdobju se učenci seznanijo tudi z deli celote.
Sprva imajo »ulomki« samo imenovalec ena (1), od tod pa napredujemo do desetiških ulomkov in tako še z druge strani podkrepimo decimalne
zapise. V 6. razredu na ulomke ne gledamo več le kot na dele celote, ampak jih začnemo povezovati z razmerji (deleži) in tako razvijamo
proporcionalno razmišljanje (npr. razmerje med številom deževnih in sončnih dni, merilo na zemljevidu, sklepanje iz množine na množino).
Pomembno je razvijanje sposobnosti razumevanja in analiziranja besedil ter oblikovanje vprašanj iz besedila. Zato je treba še posebej skrbno
paziti na jasno izražanje, jasen matematičen jezik in razumevanje prebranega. V tem obdobju začnemo uvajati tudi črkovne oznake za števila;
pojavijo se že prve enačbe in neenačbe, ki jih rešujemo s premislekom in s tabelo.
»Računanje« z deli celote je v 5. in 6. razredu le na konkretni in slikovni ravni. V 5. razredu je predlagano seštevanje in odštevanje enakih delov
celote, pri čemer smo posebej pozorni na ekvivalentne zapise delov celote (npr. Od pice smo pojedli , ostali sta nam oziroma pice.). V 6. razredu
začnemo s seštevanjem in odštevanjem poljubnih delov celote. Primer: Imamo 3 enake kozarce z enako prostornino in enako obliko. Prvi kozarec
napolnimo do , drugega pa do. Tekočino iz obeh kozarcev zlijemo v tretjega. Kako visoko sega tekočina v tretjem kozarcu?
Pri obravnavi sklopa Povezanost količin učenci pridobivajo izkušnje, ki jih kasneje potrebujejo za delo s funkcijami. Začnemo z razvijanjem
proporcionalnega razmišljanja. Uporabimo primere, ki so učencem blizu.
Primer: V banko A vložim 1 €, v banko B pa 2 €. Čez leto dni banka A izplača 11 €, banka B pa 12 €. V katero banko se bolj splača vlagati?
153

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zavedati se moramo, da je proporcionalno razmišljanje za učence novo in da bodo potrebovali precej izkušenj, da se bodo odlepili od aditivnega
načina razmišljanja. Konec tega vzgojno-izobraževalnega obdobja lahko pričakujemo, da bodo reševali tudi naloge, v katerih sklepajo iz enote na
množino in iz množine na enoto.
Primer: Gregor je potreboval 15 plastenk barve, da je pobarval 18 stolov. Koliko stolov je pobarval, ko je porabil 25 plastenk?
V 4. razredu naj učenci opazujejo povezani (odvisni) količini, npr. število žemljic in vrednost plačila. Tako lahko v preglednico vpišejo število
žemljic in ustrezno vrednost (npr. 1 žemlja stane 50 centov, 2 žemlji staneta 100 centov). Pregledni zapis količin omogoča spoznavanje temeljev
sklepanja iz znane enote (1 žemljica) na množino (več žemljic). V 5. razredu znanje nadgradijo s sklepanjem iz množine na enoto.
Primer: Štiri litrske steklenice soka stanejo 8 €. Koliko stane ena litrska steklenica soka?
Ne vpeljujemo »križnega množenja«, ampak vedno zahtevamo pojasnitev sklepanja (kolikokrat več, kolikokrat manj). V 6. razredu nadgradimo
znanje s povezavo vsebin z decimalnimi števili.
Primer: Iz 12 kg sadja izdelamo 4 litre soka. Koliko soka izdelamo iz 1 kg, 5 kg ali 8,4 kg sadja?
Sklepanje učencev lahko spodbudimo tudi v obratni smeri. Na osnovi povezanosti količin vpeljemo razmerje količin. Primeri naj bodo iz
vsakdanjega življenja.
Primer: Za kuhanje marmelade zmešamo 4 kg sadja in 3 kg sladkorja.
Vpeljemo primerjavo, da je razmerje med sestavinama 4 : 3, »štiri proti tri«. Učenci ugotovijo, da je celota iz sedmih delov in posamezen delež
zapišejo z ulomkom: sadje zmesi, sladkor zmesi. V nadaljevanju učenci premišljujejo, koliko sladkorja potrebujemo za pripravo marmelade iz 1 kg
sadja. Ugotovijo, da potrebujemo štirikrat manj sladkorja, to je 0,75 kg. Sklepanje lahko zapisujejo v preglednico.
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3.tema: DRUGE VSEBINE - cilji
Učenci:
• sistematično zapišejo štetje in meritve ter jih smiselno vpišejo v preglednico,
• razporedijo izide meritev v smiselne skupine,
• opredelijo in utemeljijo kriterij urejanja podatkov,
• poznajo prednosti (linearno) urejenih podatkov pri delu s podatki,
• razporejajo podatke po enem ali dveh kriterijih (tudi številčnih),
• dane (zbrane) podatke smiselno uredijo v preglednico,
• spoznajo osnove računalniških preglednic,
• uporabljajo računalniške preglednice (najosnovnejša znanja),
• uporabijo računalniško preglednico za urejanje podatkov po velikosti (razvrščanje),
• iz prikaza preberejo podatke in jih interpretirajo,
• izberejo primeren prikaz za predstavitev podatkov,
• berejo odnose med podatki,
• rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo,
• razvijajo kritičen odnos do interpretacije rezultatov,
• berejo z razumevanjem (samostojno oblikujejo vprašanja, razpravljajo o potrebnih in zadostnih podatkih v nalogi, izpišejo bistvene podatke
oziroma odnose med podatki),
• rešijo odprte probleme, razčlenijo problemsko situacijo in postavljajo raziskovalna vprašanja,
• rešijo besedilne naloge (probleme), razvijajo kritični odnos do podatkov in rešitve,
• uporabljajo različne oblike predstavljanja problemske situacije (fizični ali abstraktni modeli, slikovne predstavitve, formule, diagrami, tabele,
vzorci, geometrijske konstrukcije idr.),
• matematična pravila, formule, definicije uporabijo pri reševanju problemov,
• prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo, oblikujejo vzorce,
• prepoznajo pravilo v številskem zaporedju, ga nadaljujejo in napovejo (npr. 20. člen zaporedja),
• rešijo kombinatorični problem na grafični ravni ter prikažejo rešitev problema s skico in preglednico,
• rešijo kombinatorične probleme povezane z življenjskimi situacijami,
• prepoznajo življenjske situacije, kjer količine izrazimo z negativnimi (decimalnimi) merskimi števili (npr. negativno stanje na bančnem računu).
DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Simbolne zapise odnosov med množicami vpeljemo v 5. razredu, ko imajo učenci že dovolj izkušenj s konkretnimi primeri. Razumevanje (branje)
matematičnih zapisov se učenci učijo z različnimi dejavnostmi: npr. narišejo ali z modeli oblikujejo zahtevane odnose med množicami.
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci sistematično razvijajo tehnike zbiranja in zapisa podatkov. Glede na dano situacijo pojasnijo
izbrane načine urejanja podatkov (podatke razvrščajo po velikosti ali razporejajo podatke glede na izbrane kriterije: npr. po spolu, barvi ipd.).
Urejene podatke predstavijo s prikazom s stolpci in vrsticam, tortnim prikazom in v preglednicah. Prikazovanje podatkov s tortnim prikazom
povežemo z obravnavo delov celote (polovice, četrtine ipd.).
V 6. razredu pri obdelavi podatkov predvidevamo uporabo računalniških preglednic. Učenci zberejo in uredijo podatke ter jih vnesejo v primerno
računalniško preglednico. Ob tem spoznavajo delovanje in uporabnost računalniških preglednic: npr. s spreminjanjem podatkov v preglednicah se
spreminjajo prikazi. Obdelavo podatkov z računalniškimi preglednicami povežemo tudi z reševanjem problemov in raziskavami. Dejavnosti, če je le
mogoče, izvajamo v računalniški učilnici. Za učenec bo vsebina bolj nazorna, razumljiva in zagotovo bolj smiselna, če bodo zbirali podatke iz
svojega okolja.
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Cilji sklopa o matematičnih problemih spodbujajo povezovanje različnih vsebin in znanj. Omogočajo razvoj različnih kompetenc. Uresničevanje
ciljev tega sklopa dosegamo pri obravnavi vsebin drugih vsebinskih sklopov (npr. vzorce obravnavamo pri obravnavi naravnih števil ali
geometrijskih oblik).
Sklop o reševanju problemov navaja cilje, ki so predvsem procesni in dolgoročni. Povezujejo različna znanja, postopke in veščine. Cilje tega sklopa
umestimo v vse druge vsebinske sklope. Večino ciljev tega sklopa ne uresničujemo v posebej izbranih urah, ampak sočasno z razvijanjem drugih
znanj. V vseh treh razredih poudarjeno razvijamo tehnike branja in pojasnjevanje prebranega. Če je le mogoče in smiselno, branje besedila ali
reševanje problema dopolnimo z dejavnostjo, ki navaja učence na razlago in razumevanje prebranega. Učenci naj utemeljijo postopke dela,
analizirajo rešitev, se ustno in pisno izražajo, narišejo skico, pripravijo model (papir, vrvice idr.). Rešujejo naj take probleme, ki imajo vnaprej
predvidene rešitve (zaprti problemi) ali probleme, ki omogočajo različne rešitve (odprti problemi).
Razvoj razumevanja algebrskih struktur postopoma vpeljujemo z oblikovanjem in prepoznavanjem pravil v vzorcih (geometrijski vzorci) in z
oblikovanjem številskih zaporedij (prepoznavanje in oblikovanje pravil v številskih zaporedjih).
V 5. razredu učenci spoznajo tudi negativna cela števila. Negativnih celih števil ne vpeljujemo prek številske množice celih števil (Z), ampak na
konkretnih življenjskih situacijah (temperatura je lahko negativna ipd.). Učenci prek izkušenj spoznavajo, da za opisovanje življenjskih pojavov
uporabljamo tudi negativna cela števila (odčitavajo globino vode glede na morsko gladino, negativno stanje na osebnem računu ipd.).
Razvoj znanj o kombinatoriki poteka ob različnih dejavnostih: npr. razporejanje knjig na knjižni polici, možnosti plačevanja računa z različnimi
kovanci, sestava menija v restavraciji, sestava pohištva iz različnih kosov, sestavljanje šopka, postavljanje knjig na polico idr.
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7. RAZRED
Predstavitev poteka pouka
Pri rednem pouku bomo uporabljali učbenike in DZ. Poleg tega pa bomo po potrebi uporabljali spletne učilnice in komunikacijo v e asistentu in
Microsoft Teams oziroma z drugimi spletnimi orodji.
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Cilji po temah
Tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE Učenci:
• usvojijo pojem orientacije na premici in v ravnini,
• označijo oglišča danega lika v zahtevani orientaciji,
• opišejo trikotnik (označijo oglišča, stranice, kote), razvrščajo trikotnike glede na kote in stranice ter spoznajo odnos med dolžinami stranic
(trikotniško pravilo),
• razlikujejo pojma notranji in zunanji kot trikotnika,
• poznajo in uporabljajo vsoto notranjih in zunanjih kotov trikotnika pri računskih in načrtovalnih nalogah,
• poznajo odnose med notranjimi koti trikotnika in stranicami trikotnika ter to uporabljajo pri načrtovalnih nalogah,
• poznajo in uporabljajo potrebne ter zadostne podatke za skladnost trikotnikov pri načrtovalnih nalogah,
• poznajo in uporabljajo višino pri načrtovanju trikotnika,
• poznajo in uporabljajo znamenite točke trikotnika pri načrtovalnih nalogah,
• poznajo in uporabljajo težišče, težiščnico, polmer včrtanega in očrtanega kroga trikotnika pri načrtovanju trikotnika,
• trikotniku očrtajo in včrtajo krog,
• prepoznajo in načrtajo osno-simetrične trikotnike,
• računajo obseg in ploščino trikotnika z uporabo obrazcev in to povežejo s pretvarjanjem merskih enot,
• opišejo in poimenujejo štirikotnik ter ga označijo (oglišča, stranice, kote, diagonalo),
• prepoznajo trapez, ga opredelijo in opišejo z izrazi: osnovnica, krak, višina, srednjica,
• poznajo in uporabljajo vsoto notranjih kotov štirikotnika pri računskih nalogah,
• poznajo lastnosti štirikotnika in ga načrtajo glede na izbrane podatke,
• prepoznajo in načrtajo osno simetrične in središčno simetrične štirikotnike (enakokrak trapez, deltoid, paralelogram) ter opišejo njihove
lastnosti,
• poznajo pojem višine v paralelogramu in trapezu ter ga uporabljajo pri načrtovanju,
• izračunajo obseg in ploščino paralelograma, trapeza, romba ter deltoida z uporabo obrazca,
• s preoblikovanjem lika uporabljajo pojem ploščinska enakost likov,
• opazujejo in prepoznajo mejne ploskve na modelih prizme in piramide ter izdelajo mreže geometrijskih teles,
• poznajo transformacije (zrcaljenje, premik, vrtež) in njihove lastnosti,
• zrcalijo točko, premico, daljico, kot, lik čez izbrano premico oziroma čez točko,
• opišejo lastnosti zrcaljenja in ga simbolično zapišejo,
• usvojijo pojem simetrale daljice in simetrale kota ter rešijo konstrukcijske naloge,
• uporabljajo različne strategije načrtovanja kotov s šestilom in ravnilom,
• prepoznajo kota s paroma vzporednih krakov (izmenični koti)in ugotovijo odnos med njunima velikostma,
• danemu kotu poiščejo sovršni kot in sokot,
• rešijo nalogo o dvojicah kotov,
• oblikujejo vzorce z vrteži in z zrcaljenjem.
DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju ne predvidevamo pretvarjanja kot samostojne dejavnosti, temveč uporabimo pretvarjanje v povezavi z
drugimi vsebinami v različnih matematičnih in geometrijskih nalogah ter pri reševanju problemskih situacij iz vsakdanjega življenja celotno
vzgojno-izobraževalno obdobje. Priporočljivo je, da se v razredu izvajajo različne aktivnosti v povezavi s pridobivanjem ravninskih predstav. Pri
obravnavi geometrijskih oblik še vedno izhajamo iz različnih modelov (npr.: kreda, radirka, svinčnik, žica, zvezek, miza, tabla, modeli iz papirja,
žice idr.). Za boljše razumevanje in predstavljivost učence navajamo na risanje skic. Razvijanje veščine risanja skic določajo cilji, tako pri
računskih nalogah kot tudi pri konstrukcijskih nalogah. Večji poudarek je treba nameniti tudi uporabi geometrijskega orodja. V 7. razredu
rešujemo indirektne naloge s premislekom ali s poskušanjem, in ne s formalnim reševanjem enačb. Formalno reševanje enačb obravnavamo šele v
9. razredu. Postopno uvajamo zapise z matematičnimi simboli. Nekoliko več simbolnega zapisa se uvede pri transformacijah. V 7. razredu se
vpeljejo tudi obrazci za računanje obsega in ploščine likov. Z vpeljavo obrazcev ne hitimo. Učenci naj najprej ploščino določajo s konstantnimi
nestandardnimi enotami, nato vpeljemo tudi obrazce. Obvezna je uporaba raznovrstnih modelov, ki naj bodo dostopni vsakemu učencu. Izbiramo
med papirnatimi modeli, žičnimi modeli, modeli za potapljanje, oblačenje. Nekatere tipe modelov teles si lahko učenci izdelajo sami. V sklopu
Transformacije učenci oblikujejo vzorce z vrteži in z zrcaljenjem.

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA
Učenci:
• v množici naravnih števil prepoznajo sestavljeno število oziroma praštevilo,
• dano število razstavijo na prafaktorje,
• na pamet določijo skupni večkratnik oziroma delitelj števil,
• na pamet določijo največji skupni delitelj oziroma najmanjši skupni večkratnik števil,
• prepoznajo tuji si števili,
• rešijo besedilne naloge v povezavi z večkratniki in delitelji,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

uporabijo pravila za deljivost s 4, z 8 in z 10, nN,
opredelijo pojem ulomka in ga upodobijo na številski premici ali kot del lika,
ugotovijo, kateri ulomek je predstavljen z danim grafičnim prikazom,
razširijo ulomek z danim številom oziroma razširijo ulomek na zahtevani imenovalec oziroma števec,
krajšajo ulomek z danim številom oziroma ga okrajšajo,
zapišejo ulomek kot n,
danim ulomkom poiščejo najmanjši skupni imenovalec,
ulomek primerjajo s številom 1,
ugotovijo, med katerima naravnima številoma leži dani ulomek,
razčlenijo ulomek na celi del in ulomek, ki je manjši od 1,
primerjajo ulomke z enakimi in različnimi imenovalci ter jih uredijo po velikosti,
oblikujejo ali nadaljujejo dano zaporedje ulomkov,
seštevajo, odštevajo, množijo in delijo ulomke,
količnik naravnih števil zapišejo z ulomkom ,
z ulomkom izrazijo ostanek pri deljenju dveh naravnih števil,
danemu ulomku določijo obratni ulomek,
rešijo besedilne naloge,
sklepajo iz enote na množino in obratno,
zapisujejo ulomek z decimalno številko in decimalno število zaokrožijo na zahtevano število decimalnih mest,
nedestiške ulomke zapišejo s periodičnim decimalnim zapisom,
množijo in delijo ulomke s potenco 10,
uporabljajo računske zakone pri računanju z ulomki,
uporabljajo računske zakone pri spretnem računanju,
z žepnim računalom pretvorijo ulomek v decimalno številko,
z žepnim računalom izračunajo vrednost izraza z ulomki;
izračunajo vrednost številskega izraza, v katerem nastopajo tudi ulomki,
izračunajo vrednost izraza, ki vsebuje črkovno oznako za izbrano vrednost oznake,
izračunajo vrednost algebrskega izraza z več spremenljivkami za dane vrednosti spremenljivk,
računajo z algebrskimi izrazi (primer: a + a = 2 ∙ a),
opazujejo vzorec in ugotovijo pravilo,
zapišejo od a kot p % od a,
grafično prikažejo p % od celote in odčitajo delež v % s prikaza,
izračunajo p % od osnove,
izračunajo osnovo, če je dan % in delež,
povečajo dano količino oziroma jo zmanjšajo za p %,
rešujejo besedilne naloge z odstotki in pred računanjem ocenijo rezultat (tudi z uporabo žepnega računala, vendar brez neposredne uporabe
tipke %),
upodobijo urejen par ali odčitajo koordinate dane točke v koordinatni mreži,
prikažejo medsebojno odvisnost dveh spremenljivk s preglednico (tabelo) in odvisnost interpretirajo,
grafično prikažejo medsebojno odvisnost dveh spremenljivk in interpretirajo grafični prikaz,
ob besedilni nalogi sestavijo preglednico in narišejo graf,
prepoznajo odvisnost dveh diskretnih spremenljivk, kjer naraščanje ene spremenljivke pomeni naraščanje/padanje druge,
ob besedilni nalogi oblikujejo enačbo in jo rešijo,
rešijo enačbe oblike: a ± x = b, x ± a = b, a x = b, x a = b, x : a = b, a : x = b, (a 0, x 0, a, bQ+),
rešijo enačbe (s tabelo, z diagramom in s premislekom),
rešijo neenačbo q x r, (x je naravno število, q in r sta racionalni števili).

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Učenci največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik dveh števil ugotavljajo le na pamet in s preprostimi algoritmi, ne pa z razcepom na
prafaktorje. Pravila za deljivost s števili 4, 8, 25 ipd. lahko spoznavajo s preiskovanjem v okviru matematičnih aktivnosti ali kot problemske
situacije. Negativna števila vpeljemo ob nazornih zgledih že v 5. razredu, nadgradimo v 6. razredu v sklopu Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami (temperatura, dolg, nadmorska višina ipd.). Učenci naj do konca tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja usvojijo
računske operacije in vrstni red izvajanja računskih operacij v množici racionalnih števil. Pri obravnavi lahko uporabljamo različne pristope.
Vsekakor pa je pomembno, da se izvajanje računskih operacij do smiselne meje tudi avtomatizira.
V 7. razredu opazujejo medsebojno odvisnost na življenjskih primerih. Odnos opišejo z besedami, z zapisom v preglednici ali z grafičnim prikazom.
Ponudimo primere zveznih (npr. naraščanje vode) in diskretnih spremenljivk (npr. plačilo za jajca). Priporočamo zapis podatkov v preglednico.
Podatke prikažejo z grafom.
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II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA
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Tema: DRUGE VSEBINE

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

Učenci:
• razberejo podatke iz prikazov in jih interpretirajo,
• pri reševanju problemov izberejo in izdelajo primeren prikaz za predstavitev podatkov,
• uporabljajo primerne prikaze in tabele za prikaz življenjskih situacij (populacija, sprememba tečaja valute, bruto družbeni proizvod, rast
prebivalstva itd.),
• izdelajo prikaz z računalniško preglednico,
• kritično razmišljajo o orodjih za prikazovanje podatkov,
• razvijajo kritični odnos do interpretacije rezultatov,
• izdelajo empirično preiskavo,
• določijo aritmetično sredino,
• razumejo in uporabijo aritmetično sredino pri reševanju (matematičnih) problemov,
• rešijo odprte in zaprte probleme, razčlenijo problemsko situacijo in postavljajo raziskovalna vprašanja,
• berejo z razumevanjem (samostojno oblikujejo vprašanja, razpravljajo o potrebnih in zadostnih podatkih v nalogi, izpišejo bistvene trditve itd.),
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju matematičnih problemov in problemov iz življenjskih situacij,
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih problemov,
• rešijo indirektne besedilne naloge,
• raziskujejo kombinatorične situacije,
• spoznajo in uporabijo kombinatorično drevo,
• rešijo kombinatorični problem na grafični ravni: rešijo in prikažejo rešitev kombinatoričnega problema s sliko, skico, s preglednico,
kombinatoričnim drevesom,
• rešijo kombinatorični problem na simbolni ravni (nastavitev računa),
• posplošijo rešitev kombinatoričnega problema (lahko tudi s primeri),
• rešijo kombinatorične probleme, povezane z življenjskimi situacijami (sestava menija v restavraciji, sestava pohištva iz različnih kosov),
• rišejo slike, skice, mreže teles in izdelajo mreže teles,
• raziskujejo in samostojno oblikujejo vzorce,
• opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo,
• prepoznajo življenjske situacije, kjer količine, zapisane z negativnim decimalnim zapisom, zapišejo z negativnim ulomkom.
DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Pri obdelavi podatkov izbiramo tudi kompleksne dejavnosti, ki vključujejo branje, zbiranje, urejanje, prikazovanje in uporabo podatkov. Pri
prikazovanju podatkov spodbujamo utemeljevanje izbire prikaza za prikazovanje podatkov. Dejavnosti izbiramo iz vsakdanjih situacij (preglednice,
prikazi v časopisih, podatki na svetovnem spletu ipd.). Uporaba računalniških preglednic naj postane potreba in običajno orodje urejanja in
prikazovanja podatkov, s katerimi lahko simuliramo različne situacije (npr. kaj se zgodi, če posamezni podatki pomembno odstopajo ali jih
spreminjamo). Obravnavamo tako zvezne spremenljivke (npr. enakomerno polnjenje posode z vodo: spreminjanje količine vode v posodi glede na
čas) kot tudi diskretne spremenljivke (štetje prometa: število avtomobilov glede na različne znamke avtomobilov) ter odnose med njimi prikažemo
z ustreznimi grafi.
Aritmetično sredino prvič obravnavamo v 7. razredu s poudarkom na razumevanju in ne zgolj kot postopek za njen izračun. Z različnimi
dejavnostmi oziroma primeri učenci spoznavajo pomen povprečne vrednosti, ki vodi do razumevanja pojma povprečna vrednost.
Primeri vprašanj: Kaj lahko sklepamo o višinah učencev v razredu, če je njihova povprečna višina 1,65 m? Je smiselno izračunati povprečno
vrednost telefonskih številk?
Uvod v algebrske vsebine so lahko tudi vzorci. S samostojnim oblikovanjem različnih vzorcev učenci razvijajo ustvarjalnost; z opazovanjem,
ugotavljanjem pravilnosti, zakonitosti pa se učijo posploševanja in zapisovanja algebrskih izrazov.
Primer: Spodnji trije liki so razdeljeni v majhne med seboj skladne trikotnike. Zaporedje likov nadaljujem.
1. lik 2. lik 3. lik
Koliko majhnih trikotnikov bo potrebnih za 7. lik? Koliko majhnih trikotnikov bo potrebnih za n-ti lik?
Primer: Števila v zaporedju 7, 11, 15, 19, 23 … se povečujejo za štiri. Števila v zaporedju 1, 10, 19, 28, 37 … se povečujejo za devet. Število 19
nastopa v obeh zaporedjih. Katero je prvo naslednje število, ki bo nastopalo v obeh zaporedjih? Zapiši n-ti člen prvega zaporedja. Sklop o
matematičnih problemih razumemo kot sklop, ki povezuje različne vsebine in znanja. Prav cilji tega sklopa omogočajo razvoj različnih kompetenc,
saj jih uresničujemo v vseh vsebinskih sklopih, zato večine ciljev tega sklopa ne uresničujemo v posebej izbranih urah, ampak sočasno z
razvijanjem drugih znanj (npr. delo z vzorci pri številih in geometriji).
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Če strnemo, cilje sklopa o matematičnih problemih uresničujemo v vseh obdobjih šolanja: uporaba enot, risanje skic, izdelovanje modelov pri
geometriji, analiza besedilnih nalog, povezovanje znanj ravninske in prostorske geometrije, posploševanje idr. so znanja, ki jih gradimo v celotni
devetletni osnovni šoli.

OKVIRNA ČASOVNA RAZPOREDITEV SNOVI

0.

Vsebina

Ponovitev

Uvodna ura
Preverjanje in ocenjevanje
Zaključna ura
Nerazporejene ure
UVODNO POGLAVJE

0
0
0
3

Število predlaganih ur
Preverjanje »Vem in
Obravnava Utrjevanje znam«
»Do medalj« SKUPAJ
1
0
1
0
0
8
8
1
0
1
2
0
0
5 + 3,5 TD

Medpredmetne
povezave

1

I

DELJIVOST NARAVNIH ŠTEVIL

3

5

2

2

12

2

III

3

6

2

2

13

3

V

2

7

2

2

13

MAT

4

II

ULOMKI
SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE
ULOMKOV
ORIENTACIJA. PROSTORSKE
PREDSTAVE

MAT, NAR
MAT, LVZ, NAR,
GEO
MAT, NAR, LVZ

1

4

1

0

6

MAT, NAR

5

IV

PRESLIKAVE V RAVNINI

2

4

2

1

9

6

VI

1

4

1

0

6

7

VII

DVOJICE KOTOV
MNOŽENJE IN DELJENJE
ULOMKOV, IZRAZI

MAT, LVZ, GEO,
NAR
MAT

1

13

1

2

17

MA Ti

8

IX

TRIKOTNIKI

1

11

2

1

16

MAT

9

VIII

ODSTOTKI. ODSTOTNI RAČUN

0

5

1

2

8

MAT GEO, NAR,
ZGO

10

X

0

1

0

0

1

MAT, GEO, NAR

11
12

XI
XII

KOLIČINE. PRIPRAVA NA
FUNKCIJO
ŠTIRIKOTNIKI
OBSEGI IN PLOŠČINE

0
3

8
7

1
2

2
0,5+0,5

11
13

MAT
MAT

Skupaj

20

79

17

23

140

TEHNIČNI DAN – OBDELAVA
PODATKOV

5

5

MAT, GEO, NAR

8. RAZRED
Cilji
Tema: GEOMETRIJA IN MERJENJE
Učenci:
• opišejo večkotnik in ga označijo (oglišča, stranice, kote, diagonale),
• poznajo vsoto notranjih in zunanjih kotov večkotnika,
• usvojijo pojem pravilni večkotnik,
• poznajo in uporabljajo strategije načrtovanja večkotnikov,
• uporabljajo strategije za računanje obsega in ploščine večkotnika (npr. uporaba obrazca, merjenje, preoblikovanje na znane like),
• razumejo pomen števila π,
• izračunajo obseg in ploščino kroga z uporabo obrazcev,
• izračunajo dolžino krožnega loka in ploščino krožnega izseka z uporabo obrazcev,
• razumejo in uporabljajo dolžino krožnega loka kot del dolžine krožnice ter ploščino krožnega izseka kot del ploščine kroga,
• rešijo besedilne naloge v povezavi s krogom (z računalom in brez njega),
• poznajo lastnosti pravokotnega trikotnika in imena stranic,
• poznajo Pitagorov izrek in ga uporabljajo pri računanju neznane dolžine stranice v pravokotnem trikotniku,
• rešijo besedilne naloge z uporabo Pitagorovega izreka v ravnini (z računalom in brez njega),
• poznajo osnovne pojme pri kocki in kvadru,
• izračunajo površino in prostornino kocke in kvadra (z računalom in brez njega),
• uporabljajo Pitagorov izrek pri reševanju nalog o kocki in kvadru,
• uporabljajo obrazec za površino in prostornino kocke in kvadra za izračun neznanih količin.
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II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

Številka
poglavja

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju ne predvidevamo pretvarjanja kot samostojne dejavnosti, temveč uporabimo pretvarjanje v povezavi z
drugimi vsebinami v različnih matematičnih in geometrijskih nalogah ter pri reševanju problemskih situacij iz vsakdanjega življenja celotno
vzgojno-izobraževalno obdobje.
Priporočljivo je, da se v razredu izvajajo različne aktivnosti v povezavi s pridobivanjem ravninskih in prostorskih predstav. Pri obravnavi
geometrijskih oblik še vedno izhajamo iz različnih modelov (npr.: kreda, radirka, svinčnik, žica, zvezek, miza, tabla, modeli iz papirja, žice idr.).
Geometrijsko telo učenci opišejo z naslednjimi pojmi: oglišče, osnovni rob, stranski rob, osnovna ploskev, stranska ploskev, višina telesa, diagonala
mejne ploskve, telesna diagonala, plašč, presek. Za boljše razumevanje in predstavljivost učence navajamo na risanje skic. Razvijanje veščine
risanja skic določajo cilji, tako pri računskih nalogah kot tudi pri konstrukcijskih nalogah. Večji poudarek je treba nameniti tudi uporabi
geometrijskega orodja.
Z vpeljavo obrazcev ne hitimo. Učenci naj najprej ploščino določajo s konstantnimi nestandardnimi enotami, nato vpeljemo tudi obrazce. Obvezna
je uporaba raznovrstnih modelov, ki naj bodo dostopni vsakemu učencu. Izbiramo med papirnatimi modeli, žičnimi modeli, modeli za potapljanje,
oblačenje. Nekatere tipe modelov teles si lahko učenci izdelajo sami. V 8. razredu ne predvidevamo novih ciljev v sklopu Transformacije. Znanja
tega vsebinskega sklopa nadgrajujemo z uporabo pri obravnavi vzorcev, geometrijskih likov in teles.
Primer: V kvadratni mreži sestavljajo vzorce, simetrične glede na izbrani osi.
Primer: Vrtenje kocke okoli izbrane osi.

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA
Učenci:
• utemeljijo razloge za razširitev množice naravnih števil,
• celo (racionalno) število preberejo in upodobijo na številski premici (realni osi),
• racionalnemu številu poiščejo nasprotno vrednost,
• ugotovijo, kateri množici števil pripada dano število,
• racionalnemu številu določijo absolutno vrednost,
• poznajo in uporabljajo znak za absolutno vrednost,
• uredijo števila po velikosti,
• spoznajo iracionalna števila (le informativno),
• oblikujejo ali nadaljujejo dano zaporedje v množici celih števil,
• uporabljajo žepno računalo pri računanju z negativnimi števili,
• ločijo med množicami N, Z, Q, R in razumejo odnos med njimi (N Z Q R),
• na številski osi ponazorijo vsoto celih oziroma racionalnih števil,
• seštevajo cela števila in poznajo vsoto nasprotnih števil,
• prevedejo odštevanje racionalnih števil v seštevanje in poenostavijo izraz z odpravljanjem oklepajev,
• izračunajo vrednost izraza s celimi števili (seštevanje in odštevanje),
• seštevajo in odštevajo racionalna števila,
• pomnožijo celo oziroma racionalno število z (–1),
• pomnožijo celi oziroma racionalni števili,
• izračunajo zmnožek celih (racionalnih) števil,
• uporabljajo in razumejo dogovor o opuščanju znaka za množenje,
• poiščejo danemu celemu oziroma racionalnemu številu obratno vrednost,
• delijo celi oziroma racionalni števili,
• z žepnim računalom zanesljivo izvajajo računske operacije z racionalnimi števili,
• razumejo zapise zelo velikih in zelo majhnih števil,
• uporabljajo računalo za računanje s števili, ki so zapisana kot potence,
• zapišejo zmnožek enakih faktorjev kot potenco in obratno,
• poznajo pojme: osnova, eksponent, potenca in vrednost potence,
• izračunajo vrednost potence (osnova je lahko celo število, ulomek, decimalno število ali kvadratni koren števila),
• razložijo razliko med zapisoma (–a) n in –an, nN,
• kvadrirajo racionalno število,
• izračunajo kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil,
• rešijo enačbo oblike x2 = a,
• izračunajo z računalom kvadratni koren pozitivnega racionalnega števila,
• utemeljijo rezultat korenjenja s kvadriranjem,
• uporabljajo kvadriranje in korenjenje kot obratni računski operaciji,
• ocenijo korene nepopolnih kvadratov z različnimi strategijami,
• delno korenijo,
• racionalizirajo imenovalec ulomka,
• računajo kvadratni koren z žepnim računalom ter izračunajo vrednost izraza, kjer nastopajo kvadratni koreni,
• poznajo zapis a–n = , nN,
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množijo in delijo potence z enakimi osnovami,
potencirajo zmnožek in ulomek,
uporabljajo pravila za potenciranje v izrazih s potencami,
izračunajo izraze s potencami (npr. 2a, 4a,),
izračunajo vrednost številskih izrazov,
razumejo pomen spremenljivk v izrazih,
prepoznajo izraze s spremenljivkami,
izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti spremenljivk,
v izrazu prepoznajo in razlikujejo člene in faktorje,
računajo z algebrskimi izrazi: seštevajo, odštevajo, množijo enočlenik z veččlenikom,
izpostavijo skupni faktor,
opazujejo vzorce, ugotovijo pravilo in ga zapišejo z algebrskim izrazom,
prepoznajo in opredelijo premo in obratno sorazmerje,
s sklepanjem rešijo besedilne naloge o premem in obratnem sorazmerju,
narišejo graf premega in obratnega sorazmerja (tabela),
poznajo povezavo med odstotnim (procentnim) računom in premim sorazmerjem ter rešijo naloge z odstotki (določanje celote, odstotka in deleža),
upodobijo točko z dano koordinato na realni osi,
uporabljajo izraze: koordinatni sistem, koordinatni osi (abscisa, ordinata),
upodobijo točko z danima koordinatama v ravnini,
preberejo koordinati dane točke v koordinatnem sistemu in ju zapišejo kot urejen par števil,
poznajo in uporabljajo pojma neodvisna in odvisna spremenljivka,
berejo grafe,
upodobijo množice točk, ki ustrezajo pogojem a x, x a, a x b na številski osi,
k besedilu sestavijo algebrski izraz, ga tabelirajo in narišejo ustrezen graf,
rešijo enačbe oblike: a ± x = b, x ± a = b, a x = b, x a = b, x : a = b, a : x = b, (a 0, x 0, a, bQ) in naredijo preizkus,
prepoznajo identično ter ekvivalentno enačbo,
rešijo neenačbe: a x, x a, a x b v množici celih števil.

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Negativna števila vpeljemo ob nazornih zgledih že v 5. razredu, nadgradimo v 6. razredu v sklopu Matematični problemi in problemi z
življenjskimi situacijami (temperatura, dolg, nadmorska višina ipd.). Tudi v 8. razredu negativna števila vpeljemo prek življenjskih situacij, v
nadaljevanju razširimo množico števil z negativnimi števili in vpeljemo računske operacije z njimi. Šele po usvojitvi osnovnih računskih operacij
začnemo v posebej predvidenih urah z uporabo žepnega računala pri računanju v množici celih števil. Učenci naj do konca tretjega vzgojnoizobraževalnega obdobja usvojijo računske operacije in vrstni red izvajanja računskih operacij v množici racionalnih števil. Pri obravnavi lahko
uporabljamo različne pristope. Vsekakor pa je pomembno, da se izvajanje računskih operacij do smiselne meje tudi avtomatizira.
Potence in vsa pravila za računanje z njimi uvedemo postopno in nazorno. Pri izpeljavi pravil najpogosteje izhajamo iz definicije potence, torej iz
množenja enakih faktorjev. Opredelimo pojme: osnova, eksponent, vrednost potence. Potenciranje potenc obravnavamo s premislekom
(problemsko). Kvadratne korene števil, ki niso (očitni) kvadrati racionalnih števil, računamo z žepnimi računali (torej ne uporabljamo tablic ali
pisnih algoritmov).
V 8. razredu ob konkretnih primerih vpeljemo pojma preme in obratne sorazmernosti. Priporočamo zapis podatkov v preglednico. Podatke
prikažejo z grafom.
Didaktični pristopi v algebrske vsebine so lahko tudi vzorci, pri katerih se učenci učijo posploševanja in zapisovanja algebrskih izrazov. Učenci
opazujejo vzorce, ugotovijo pravilo in ga zapišejo z algebrskim izrazom.
Primer: Koliko vžigalic bi potrebovali za 10. lik (za 7. razred) in koliko vžigalic za n-ti lik (8. razred)?
1. lik 2. lik 3. lik

Tema: DRUGE VSEBINE
Učenci:
• prikažejo odvisnost diskretnih spremenljivk z grafi,
• prikažejo odvisnost zveznih spremenljivk z grafi,
• izdelajo empirično preiskavo,
• razumejo in uporabijo aritmetično sredino pri reševanju matematičnih problemov,
• razumejo in uporabijo aritmetično sredino v realističnih kontekstih,
• kritično ovrednotijo rešitev problema (pomen aritmetične sredine),
• uporabljajo geometrijsko znanje za reševanje življenjskih problemov (konstrukcija strehe, površina zemljišča itd.),
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju matematičnih problemov in problemov iz življenjskih situacij,
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih problemov,
• rešijo indirektne besedilne naloge,
• modelirajo fizične objekte z geometrijskimi modeli (npr. fizični model strehe modeliramo z geometrijskim modelom piramide),
• samostojno oblikujejo vzorce,
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• opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo,
• prepoznajo pravilo v vzorcu, poiščejo posplošitev in zapišejo algebrski izraz.
DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Pri obdelavi podatkov izbiramo tudi kompleksne dejavnosti, ki vključujejo branje, zbiranje, urejanje, prikazovanje in uporabo podatkov. Pri
prikazovanju podatkov spodbujamo utemeljevanje izbire prikaza za prikazovanje podatkov. Dejavnosti izbiramo iz vsakdanjih situacij (preglednice,
prikazi v časopisih, podatki na svetovnem spletu ipd.). Uporaba računalniških preglednic naj postane potreba in običajno orodje urejanja in
prikazovanja podatkov, s katerimi lahko simuliramo različne situacije (npr. kaj se zgodi, če posamezni podatki pomembno odstopajo ali jih
spreminjamo). Obravnavamo tako zvezne spremenljivke (npr. enakomerno polnjenje posode z vodo: spreminjanje količine vode v posodi glede na
čas) kot tudi diskretne spremenljivke (štetje prometa: število avtomobilov glede na različne znamke avtomobilov) ter odnose med njimi prikažemo
z ustreznimi grafi.
Uvod v algebrske vsebine so lahko tudi vzorci. S samostojnim oblikovanjem različnih vzorcev učenci razvijajo ustvarjalnost; z opazovanjem,
ugotavljanjem pravilnosti, zakonitosti pa se učijo posploševanja in zapisovanja algebrskih izrazov.
Primer: Spodnji trije liki so razdeljeni v majhne med seboj skladne trikotnike. Zaporedje likov nadaljujem.
1. lik 2. lik 3. lik
Koliko majhnih trikotnikov bo potrebnih za 7. lik? Koliko majhnih trikotnikov bo potrebnih za n-ti lik?
Primer: Števila v zaporedju 7, 11, 15, 19, 23 … se povečujejo za štiri. Števila v zaporedju 1, 10, 19, 28, 37 … se povečujejo za devet. Število 19
nastopa v obeh zaporedjih. Katero je prvo naslednje število, ki bo nastopalo v obeh zaporedjih? Zapiši n-ti člen prvega zaporedja.
Sklop o matematičnih problemih razumemo kot sklop, ki povezuje različne vsebine in znanja. Prav cilji tega sklopa omogočajo razvoj različnih
kompetenc, saj jih uresničujemo v vseh vsebinskih sklopih, zato večine ciljev tega sklopa ne uresničujemo v posebej izbranih urah, ampak sočasno
z razvijanjem drugih znanj (npr. delo z vzorci pri številih in geometriji).
Če strnemo, cilje sklopa o matematičnih problemih uresničujemo v vseh obdobjih šolanja: uporaba enot, risanje skic, izdelovanje modelov pri
geometriji, analiza besedilnih nalog, povezovanje znanj ravninske in prostorske geometrije, posploševanje idr. so znanja, ki jih gradimo v celotni
devetletni osnovni šoli.

OKVIRNA ČASOVNA RAZPOREDITEV SNOVI
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Številka
poglavja

U
1

I

2

II

3

VII

4

II

5
6

III
IV

7

VI

8

IX

9
10
11
12
13

X
V
XI
VIII
XII

Število predlaganih ur
Preverjanje »Vem in SKUPAJ Medpredmetne povezave
Ponovitev Obravnava Utrjevanje znam«
»Do medalj«
Uvodna ura
1
1
nov., jan.,
Preverjanje in ocenjevanje
12
12
apr., jun.
Zaključna ura
1
1
Nerazporejene ure
0
UVODNO POGLAVJE
0
4
0
0
4
FIZ, KEM, BIO, GEO, SLO
MAT,
FIZ, BIO, ZGO, GEO,
CELA IN RACIONALNA ŠTEVILA
3
6
1
1
11
KEM, SLO, LVZ
RAČUNANJE Z RACIONALNIMI
1
7
1
0
9
MAT, FIZ, KEM
ŠTEVILI (+, -)
VEČKOTNIKI
2
8
1
1
12
MAT, LVZ, FIZ, KEM, SLO
RAČUNANJE Z RACIONALNIMI
2
5
1
1
9
MAT, FIZ, KEM
ŠTEVILI (*, :)
POTENCE
0,5
3,5
1
0
5
MAT, FIZ, KEM, BIO, SLO
KVADRATNI KORENI
1
6
1
1
9
MAT, FIZ, SLO
ENAČBE IN REŠEVANJE
2
4
2
1
9
MAT, FIZ, KEM, BIO, SLO
PROBLEMOV
REALNA ŠTEVILA. NEENAČBE.
MAT, FIZ, KEM, BIO, GEO,
2
2
1
1
6
KOORDINATNA SISTEMA
SLO
ODVISNOSTI. SORAZMERJA
2
7
1
1
11
MAT, FIZ, KEM, BIO, SLO
ALGEBRSKI IZRAZI
1
8
1
1
11
MAT, FIZ, KEM, SLO
KROG
1
7
2
0
10
MAT, FIZ, LVZ, SLO
PITAGOROV IZREK
1
9
2
0
12
MAT, FIZ, SLO
TELESA
1
5
2
0
8
MAT, FIZ, LVZ
Skupaj
19,5
95,5
16
9
140
TD – Obdelava podatkov
5
5
Vsebina

OPOMBA: V urah, ki so namenjene razdelkom Do medalj (sprotno preverjanje znanja), je skrita rezerva ur. Koliko predvidenega časa bomo
uporabili pri pouku, je odvisno od možnosti in potreb.
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9. RAZRED
Cilji

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju ne predvidevamo pretvarjanja kot samostojne dejavnosti, temveč uporabimo pretvarjanje v povezavi z
drugimi vsebinami v različnih matematičnih in geometrijskih nalogah ter pri reševanju problemskih situacij iz vsakdanjega življenja celotno
vzgojno-izobraževalno obdobje.
Priporočljivo je, da se v razredu izvajajo različne aktivnosti v povezavi s pridobivanjem ravninskih in prostorskih predstav. Pri obravnavi
geometrijskih oblik še vedno izhajamo iz različnih modelov (npr.: kreda, radirka, svinčnik, žica, zvezek, miza, tabla, modeli iz papirja, žice idr.).
Geometrijsko telo učenci opišejo z naslednjimi pojmi: oglišče, osnovni rob, stranski rob, osnovna ploskev, stranska ploskev, višina telesa, diagonala
mejne ploskve, telesna diagonala, plašč, presek. Za boljše razumevanje in predstavljivost učence navajamo na risanje skic. Razvijanje veščine
risanja skic določajo cilji, tako pri računskih nalogah kot tudi pri konstrukcijskih nalogah. Večji poudarek je treba nameniti tudi uporabi
geometrijskega orodja.
Formalno reševanje enačb obravnavamo šele v 9. razredu. Ob tovrstnih nalogah se učimo tudi problemskih znanj in iskanja različnih strategij
reševanja.
Izbiramo med papirnatimi modeli, žičnimi modeli, modeli za potapljanje, oblačenje. Nekatere tipe modelov teles si lahko učenci izdelajo sami. V
sklopu Transformacije učenci oblikujejo vzorce z vrteži in z zrcaljenjem. V 9. razredu ne predvidevamo novih ciljev v sklopu Transformacije.
Znanja tega vsebinskega sklopa nadgrajujemo z uporabo pri obravnavi vzorcev, geometrijskih likov in teles.
Primer: V kvadratni mreži sestavljajo vzorce, simetrične glede na izbrani osi.
Primer: Vrtenje kocke okoli izbrane osi.

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA
Učenci:
• računajo z algebrskimi izrazi: seštevajo, odštevajo, množijo veččlenik z enočlenikom,
• množijo dvočlenike z uporabo razčlenitvenega zakona,
• izračunajo zmnožek vsote in razlike dveh danih členov ter kvadrat dvočlenika,
• izpeljejo pravilo za računanje kvadrata dvočlenika,
• prepoznajo ekvivalentne algebrske izraze in jih računsko utemeljijo,
• poenostavijo izraz s spremenljivkami in izračunajo njegovo vrednost za izbrano vrednost spremenljivke,
• razstavijo izraz na faktorje,
• razširijo, krajšajo algebrske ulomke,
• množijo in delijo algebrske ulomke,
• seštevajo in odštevajo algebrske ulomke z enočlenikom v imenovalcu,
• rešujejo algebrske enačbe,
• opazujejo vzorce, ugotovijo pravilo in ga zapišejo z algebrskim izrazom,
• opredelijo in zapišejo razmerje dveh količin,
• poenostavijo razmerje,
• opredelijo in zapišejo sorazmerje,
• izračunajo neznani člen sorazmerja,
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Učenci:
• opredelijo odnose med točkami, premicami in ravninami v prostoru (ob modelih) in odnose zapišejo s simboli,
• opredelijo in uporabljajo razmerje dolžin daljic pri računanju neznane dolžine,
• razdelijo daljico v danem razmerju,
• prepoznajo podobne trikotnike in s tem povezane pojme: istoležne stranice, istoležni koti,
• opredelijo in uporabljajo pojem podobna trikotnika,
• spoznajo in uporabljajo Talesov izrek,
• poznajo osnovne pojme pri prizmi, valju, piramidi in stožcu,
• izračunajo površino in prostornino prizme ter valja (z računalom in brez njega),
• povežejo in uporabljajo pojme masa, gostota in prostornina telesa,
• izdelajo modele teles in narišejo njihove mreže (pokončna prizma in valj, pokončna piramida in stožec),
• izračunajo ploščino plašča, površino in prostornino piramide ter stožca (direktne in indirektne naloge),
• uporabljajo obrazce za izračun površine in prostornine prizme, valja, piramide in stožca ter za računanje neznanih količin,
• uporabljajo Pitagorov izrek pri reševanju nalog o telesih,
• usvojijo pojem osnega preseka stožca in rešijo s tem povezane naloge,
• opišejo kroglo,
• rešijo naloge, povezane s površino in prostornino krogle,
• spoznajo valj in stožec kot vrtenini.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rešijo naloge premega in obratnega sorazmerja s pomočjo sorazmerij,
upodobijo množico točk na realni osi in v koordinatnem sistemu,
opišejo odvisnost dveh količin s funkcijskim (simboličnim) zapisom, s preglednico in z grafom (po točkah),
opredelijo premo in obratno sorazmerje ter poznajo pomen koeficienta pri premem in obratnem sorazmerju,
zapišejo ustrezna funkcijska zapisa: f(x) = kx in f(x) = ,
zapišejo ustrezne funkcijske predpise s premim in obratnim sorazmerjem,
opredelijo linearno funkcijo y = kx + n (graf, pomen koeficientov k in n, lega točke glede na premico),
grafično in računsko ugotovijo, ali dana točka leži na premici,
določijo presečišči premice z obema koordinatnima osema,
grafično določijo presečišče premic,
zapišejo enačbo premice (če poznamo koeficient in točko ali koeficienta k, n),
določijo ničlo na grafu linearne funkcije,
izračunajo ničlo funkcije,
uporabljajo zakone o ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo,
izrazijo neznanko iz formule,
rešijo preproste razcepne enačbe,
rešijo linearno enačbo z realnimi koeficienti in napravijo preizkus,
rešijo neenačbo q x r (x je realno število),
rešijo linearno enačbo s parametri in obravnavajo rešitev glede na dane zahteve,
uporabijo linearno enačbo pri reševanju besedilnih nalog,
uporabijo znanje o reševanju enačb in neenačb pri izražanju neznanke iz enačbe oziroma neenačbe (formule),
rešijo sistem linearnih enačb,
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DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Učenci naj do konca tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja usvojijo računske operacije in vrstni red izvajanja računskih operacij v množici
racionalnih števil. Pri obravnavi lahko uporabljamo različne pristope. Vsekakor pa je pomembno, da se izvajanje računskih operacij do smiselne
meje tudi avtomatizira.
V 9. razredu opredelimo premo in obratno sorazmerje kot funkcijsko odvisnost. Graf premega in obratnega sorazmerja lahko rišemo tako, da
predhodno oblikujemo tabelo. Pri obravnavi linearne funkcije smo pozorni na graf, na razumevanje koeficientov k in n ter na lego točke glede na
premico. Formalno reševanje enačbe (z algebraičnimi manipulacijami) temeljito vpeljemo šele v 9. razredu. Enačbe lahko rešujemo tudi s
ponazoritvijo s tehtnico, premislekom ali diagramom. Reševanje enačb s parametri obravnavamo kot zahtevnejšo snov.
Didaktični pristopi v algebrske vsebine so lahko tudi vzorci, pri katerih se učenci učijo posploševanja in zapisovanja algebrskih izrazov. Učenci
opazujejo vzorce, ugotovijo pravilo in ga zapišejo z algebrskim izrazom.

Tema: DRUGE VSEBINE
Učenci:
• poznajo osnovne vrste vprašanj (da-ne, izbirna, številski odgovori, prosti odgovori ipd.),
• sestavijo vprašalnik,
• uporabijo vprašalnik v empirični preiskavi,
• kritično razmišljajo o orodjih za zbiranje, urejanje in prikazovanje podatkov,
• izvedejo empirično preiskavo,
• določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke,
• smiselno določijo tip sredine (glede na tip podatkov),
• kritično primerjajo sredine,
• izračunajo sredino z žepnim računalom in s preglednico,
• določijo in grafično ponazorijo »medčetrtinski« (interkvartilni) razmik,
• pridobijo izkušnje o številsko izraženi verjetnosti,
• ocenijo verjetnost s sklepanjem in utemeljevanjem (življenjske situacije),
• izvajajo poskuse (met kocke, met žebljičkov, met kovanca, met valja idr.), opazujejo izbrane dogodke, zapišejo izide in napovedujejo
verjetnost dogodka,
• izvajajo poskuse in na podlagi analize s kombinatoričnim drevesom napovedujejo izide (npr. met kovanca),
• zberejo, uredijo, analizirajo rezultate poskusa in ob konkretnih primerih (poskusih) spoznajo statistično verjetnost dogodka,
• povežejo pojma statistična in matematična verjetnost,
• raziskujejo, razumejo in interpretirajo različne življenjske situacije in povezujejo znanja različnih predmetnih področij in matematičnih vsebin
(npr. nakup hiše, iskanje informacij na internetu, časovni pasovi idr.),
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju matematičnih problemov in problemov iz življenjskih situacij,
• uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju geometrijskih problemov,
• rešijo indirektne besedilne naloge,
• opazujejo in prepoznajo pravilo v številskem zaporedju in zaporedje nadaljujejo,
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prepoznajo pravilo v zaporedju, poiščejo posplošitev in zapišejo algebrski izraz,
modelirajo abstraktne (življenjske) situacije ali procese (oblikujejo algebrski izraz, formulo, enačbo, prikaz itd., ki prikazuje dano situacijo),
interpretirajo matematične modele,
ugotavljajo veljavnost modela,
razmišljajo o modelu in njegovih rezultatih.

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA
Pri obdelavi podatkov izbiramo tudi kompleksne dejavnosti, ki vključujejo branje, zbiranje, urejanje, prikazovanje in uporabo podatkov. Pri
prikazovanju podatkov spodbujamo utemeljevanje izbire prikaza za prikazovanje podatkov. Dejavnosti izbiramo iz vsakdanjih situacij (preglednice,
prikazi v časopisih, podatki na svetovnem spletu ipd.). Uporaba računalniških preglednic naj postane potreba in običajno orodje urejanja in
prikazovanja podatkov, s katerimi lahko simuliramo različne situacije (npr. kaj se zgodi, če posamezni podatki pomembno odstopajo ali jih
spreminjamo). V 9. razredu učenci že sestavijo vprašalnik z različnimi tipi vprašanj (povezava s slovenščino), zbrane podatke pa uredijo, prikažejo
in interpretirajo (npr. o interesnih dejavnostih, zdravju, skrbi za okolje idr.). Obravnavamo tako zvezne spremenljivke (npr. enakomerno polnjenje
posode z vodo: spreminjanje količine vode v posodi glede na čas) kot tudi diskretne spremenljivke (štetje prometa: število avtomobilov glede na
različne znamke avtomobilov) ter odnose med njimi prikažemo z ustreznimi grafi.
V 9. razredu vpeljemo tudi mediano. Ob konkretno izbranih podatkih, ki jih lahko razvrstimo po velikosti, prikažemo način določanja mediane in
njen pomen, tudi v povezavi z aritmetično sredino. Z uporabo računalniških preglednic spreminjamo podatke in opazujemo, kako se spreminjata
aritmetična sredina in mediana. Ob konkretnih primerih, ki jih lahko povežemo z matematičnimi problemi ali s problemi iz življenjskih situacij,
učenci določajo merila za sredino in razpršenost: aritmetično vrednost, mediano, modus in medčetrtinski razmik.
Prve izkušnje s pojmi poskus, dogodek, izid in verjetnost dogodka naj učenci pridobivajo skozi izvajanje poskusov, kot so met kovanca, met kocke,
vrtenje kazalca na vrtavki idr. V poskusu najprej izberejo dogodek in opazujejo (štejejo) ugodne izide za izbrani dogodek. Primer: v poskusu met
kocke je lahko izbrani dogodek: »pade pet pik«. Za začetne dejavnosti pripravimo preproste situacije. Če je npr. vrtavka rdeča, je dogodek, da se
bo kazalec ustavil na rdeči barvi. gotov dogodek, dogodek, da se ustavi kazalec na beli barvi, pa nemogoč. Verjetnost prvega dogodka je ena,
drugega pa nič. Če je vrtavka dvobarvna (pol/pol), je verjetnost dogodka, da se ustavi na eni izmed barv, enaka . V poskusu met kovanca je
verjetnost dogodka, da »pade cifra«, enaka . Verjetnost dogodka, da v poskusu met kocke »padajo tri pike«, pa je . Z izvajanjem poskusov si
učenci pridobivajo izkušnje z napovedovanjem dogodkov (nemogoč, gotov, slučajni dogodek …) in njihovih verjetnosti (verjetnost gotovega
dogodka je ena, verjetnost nemogočega dogodka je nič, verjetnost slučajnega dogodka pa med nič in ena), pri čemer se zavedajo pomena števila
ponovitev poskusa. Osnove napovedovanja dogodkov lahko vpeljemo oziroma povežemo s poznavanjem delov celote (npr. ciljanje v tarčo), pri
čemer učenci tudi zapišejo verjetnost dogodka s številom.
Uvod v algebrske vsebine so lahko tudi vzorci. S samostojnim oblikovanjem različnih vzorcev učenci razvijajo ustvarjalnost; z opazovanjem,
ugotavljanjem pravilnosti, zakonitosti pa se učijo posploševanja in zapisovanja algebrskih izrazov.
Sklop o matematičnih problemih razumemo kot sklop, ki povezuje različne vsebine in znanja. Prav cilji tega sklopa omogočajo razvoj različnih
kompetenc, saj jih uresničujemo v vseh vsebinskih sklopih, zato večine ciljev tega sklopa ne uresničujemo v posebej izbranih urah, ampak sočasno
z razvijanjem drugih znanj (npr. delo z vzorci pri številih in geometriji).
Če strnemo, cilje sklopa o matematičnih problemih uresničujemo v vseh obdobjih šolanja: uporaba enot, risanje skic, izdelovanje modelov pri
geometriji, analiza besedilnih nalog, povezovanje znanj ravninske in prostorske geometrije, posploševanje idr. so znanja, ki jih gradimo v celotni
devetletni osnovni šoli.
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Številka
poglavja

Vsebina

Ponovitev

Uvodna ura
Preverjanje in ocenjevanje
Zaključna ura
Nerazporejene ure

-

Število predlaganih ur
Preverjanje »Vem in
Obravnava Utrjevanje znam«
»Do medalj«
1
14
1
-

SKUPAJ

Medpredmetne
povezave

1
14
1
2
S9 (II, III,IV, V,
VI, VIII, IX, X, XI)
S9 (I, III, XI)

1

I

ALGEBRSKI IZRAZI

3

3

1

1

8

2
3

II
0

0
0,5

3
4

1
0,5

0
1

4
6

4

III

2

15

1

2

20

S9 (IV, V, VI, VIII,
IX, X, XI)

5

IV

0

5

1

2

8

S9(V, VI)

6

V

2

7

1

1

11

S9 (IV)

7

X

0

0

1

1

2

S9 (III)

8

XI

0

2

1

1

4

S 9 (III)

9
10
11

VII
VIII
IX

0,5
1,5
0

3,5
8,5
4

1
1
0

1
2
0

6
13
4

S9 (VIII, IX)
S9 (VII)
S9 (VII)

12

VI

2

11

1

1

15

S9 (IV)

13

IX

0

6

0

0

6

14

U

ALGEBRSKI ULOMKI
PITAGOROV IZREK
ENAČBE IN NEENAČBE
(vključuje tudi reševanje
problemov)
RAZMERJE IN SORAZMERJE V
ARITMETIKI IN ALGEBRI.
REŠEVANJE PROBLEMOV.
RAZMERJE IN SORAZMERJE V
GEOMETRIJI.
PODOBNOST
UVOD V OPISNO STATISTIKO (TD
3,5 URE)
UVOD V VERJETNOST (TD 1,5
URE)
OSNOVNI GEOMETRIJSKI POJMI
PRIZMA. VALJ
PIRAMIDA
SISTEMI LINEARNIH ENAČB.
LINEARNA FUNKCIJA
STOŽEC. KROGLA
ANKETA V EMPIRIČNI
PREISKAVI. MODELIRANJE
Skupaj
TD – Uvod v statistiko in
verjetnost

1

2

0

0

3

S9 (IV, VI, VII,
VIII, IX, X)

128
5

5

OPOMBA: V urah, ki so namenjene razdelkom Do medalj (sprotno preverjanje znanja), je skrita rezerva ur. Koliko predvidenega časa boste
uporabili pri pouku, je odvisno od možnosti in potreb.

AKTIV ZA TUJ JEZIK ANGLEŠČINA

1. – 3. RAZRED
Pouk tujega jezika v prvi triadi poteka preko vsebin primernih starosti učencev in njihovim izkušnjam iz vsakdanjega življenja. Vsebine se med
seboj medpredmetno povezujejo. Pouk je organiziran konkretno z različnimi krajšimi aktivnostmi. Vključene so igralne in gibalne dejavnosti.
Posebna skrb je namenjena motivaciji učencev. Učenci pridobivajo izkušnje s tujim jezikom s poudarkom na spodbujanju in razvijanju slušnih in
govornih zmožnosti.

VSEBINSKI SKLOPI
Pri pouku obravnavamo naslednje vsebinske sklope.
1. razred: Jaz, Jesen, Predlogi, Zima, Pomlad, Družina, Moje telo
2. razred: Jaz in moji prijatelji, Jesen, V učilnici, Zima, Pomlad, Živali, Poletje
3. razred.: O meni, Promet, Živali, Zima, Pomlad, Zdravje, Slovenija
4. razred: Moji prijatelji in jaz, Moja šola, Hišni ljubljenčki in druge živali, Moja hiša in moja družina, Števila od 0 do 100, Meseci, Krajevni
predlogi
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4. RAZRED
Obravnavani vsebinski sklopi:
• Moji prijatelji in jaz
• Moja šola
• Hišni ljubljenčki in druge živali
• Moja hiša in moja družina
• Števila od 0 do 100
• Meseci
• Krajevni predlogi
UČENJE SKOZI IGRO
Pouk je povezan z glasbeno in likovno vzgojo – otroci se učijo in pojejo pesmi v angleščini; nove besede osvajajo in utrjujejo z izdelovanjem
slikovnega slovarja in reševanjem interaktivnih vaj.
POUDAREK NA SLUŠNEM IN BRALNEM RAZUMEVANJU
Cilj je, da znajo učenci v slovenščini obnoviti, kaj so poslušali ali prebrali (zgodbice, stripi, dialogi).
BOGATENJE BESEDNEGA ZAKLADA
Pomembno je, da učenci besedo prepoznajo (vedo, kaj pomeni, ko jo vidijo zapisano) ter da se zavedajo razlike med zapisano in izgovorjeno
besedo. Poudarek je na urjenju izgovorjave.
NE UČIMO SE SLOVNIČNIH PRAVIL
Otroci osvojijo nekatere slovnične strukture v obliki fraz. Pišejo in pripovedujejo po modelu, povezujejo dele povedi v celoto, znajo povezati
vprašanje z ustreznim odgovorom.
ZAPIS
Učenci začnejo osvajati pravilen zapis besed. Zaradi razlike med govorjeno in pisano besedo v angleščini, je osvajanje pravilnega zapisa težek in
dolgotrajen proces. Na tej stopnji se pravilen zapis besed ne ocenjuje, zelo pomembna pa je natančnost učencev pri prepisu besed in krajših
besedil.

Z učenci si bomo ogledale primer gradiva za delo na daljavo in preverile, ali razumejo navodila za delo.

5. RAZRED
Obravnavani vsebinski sklopi:
• Moj obraz in telo
• Moja najljubša hrana
• Moje mesto, poklici, prevozna sredstva
• Moja najljubša žival
• Letni časi in vreme
• Oblačila
• Abeceda in črkovanje
UČENJE SKOZI IGRO
Pouk je povezan z glasbeno in likovno vzgojo – otroci se učijo in pojejo pesmi v angleščini; nove besede osvajajo in utrjujejo z izdelovanjem
slikovnega slovarja in reševanjem interaktivnih vaj.
POUDAREK NA SLUŠNEM IN BRALNEM RAZUMEVANJU
Cilj je, da znajo učenci v slovenščini obnoviti, kaj so poslušali ali prebrali (zgodbice, stripi, dialogi).
BOGATENJE BESEDNEGA ZAKLADA
Pomembno je, da učenci besedo prepoznajo (vedo, kaj pomeni, ko jo vidijo zapisano) ter da se zavedajo razlike med zapisano in izgovorjeno
besedo. Poudarek je na urjenju izgovorjave.
NE UČIMO SE SLOVNIČNIH PRAVIL
Otroci osvojijo nekatere slovnične strukture v obliki fraz. Pišejo in pripovedujejo po modelu, povezujejo dele povedi v celoto, znajo povezati
vprašanje z ustreznim odgovorom.
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Pri učenju tujega jezika je izjemno pomembno, da učenci besedila tudi poslušajo. Učenci imajo brezplačen dostop do elektronske izdaje
učbeniškega kompleta Reach fort he Stars, tako da imajo možnost, da vse posnetke poslušajo tudi doma.
Na začetku šolskega leta bodo učenci pri urah angleščine dobili vse potrebne napotke za slučaj dela na daljavo. Naučile jih bomo naslednje:
uporabo elektronskih slovarjev na osebnem računalniku in drugih napravah,
načela vljudne elektronske komunikacije,
uporabo interaktivnih učbeniških gradiv,

ZAPIS
Učenci začnejo osvajati pravilen zapis besed. Zaradi razlike med govorjeno in pisano besedo v angleščini, je osvajanje pravilnega zapisa težek in
dolgotrajen proces. Na tej stopnji se pravilen zapis besed ne ocenjuje, zelo pomembna pa je natančnost učencev pri prepisu besed in krajših
besedil.
Pri učenju tujega jezika je izjemno pomembno, da učenci besedila tudi poslušajo. Učenci imajo brezplačen dostop do elektronske izdaje
učbeniškega kompleta Reach for the Stars, tako da imajo možnost, da vse posnetke poslušajo tudi doma.
Na začetku šolskega leta bodo učenci pri urah angleščine dobili vse potrebne napotke za slučaj dela na daljavo. Naučile jih bomo naslednje:
uporabo elektronskih slovarjev na osebnem računalniku in drugih napravah,
načela vljudne elektronske komunikacije,
uporabo interaktivnih učbeniških gradiv,
Z učenci si bomo ogledale primer gradiva za delo na daljavo in preverile, ali razumejo navodila za delo.

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

6. – 9. RAZRED
Pri pouku angleškega jezika se bomo držali letnega učnega načrta za angleški jezik. V primeru pouka na daljavo se bomo bolj osredotočili na
trening slovničnih struktur in na delo z besedili (bralno in slušno razumevanje) in razbremenili besedišče. Glavni slovnični poudarki po razredih so
sledeči:
6. razred:
- osebni, svojilni in kazalni zaimki,
- glagola be in have got,
- množina samostalnika,
- čas Present Simple.
7. razred:
- čas Present Continuous,
- čas Past Simple,
- stopnjevanje pridevnika.
8. razred:
- čas Past Continuous,
- čas Present Perfect,
- prislovi.
9. razred:
- predlogi in vezniki,
- pogojni odvisniki,
- časovni odvisniki,
- oziralni odvisniki,
- pasiv.
Pri učenju tujega jezika je izjemno pomembno, da učenci besedila tudi poslušajo. Založba Rokus Klett učencem omogoča brezplačen dostop do
elektronskih izdaj učbenikov Messages, tako da imajo možnost, da vse posnetke poslušajo tudi doma. Učenci lahko slušno razumevanje urijo tudi
ob poslušanju posnetkov na CDju, priloženem delovnemu zvezku.
Na začetku šolskega leta bodo učenci pri urah angleščine dobili vse potrebne napotke za slučaj dela na daljavo. Naučile jih bomo naslednje:
uporabo elektronskih slovarjev na osebnem računalniku in drugih napravah,
osnove Word-a; pokažemo jim, kako pri urejanju besedil vtipkajo znake, značilne za angleški jezikovni sistem: opuščaj, simbol za funt ipd.
načela vljudne elektronske komunikacije,
uporabo interaktivnih učbeniških gradiv,
Z učenci si bomo ogledale primer gradiva za delo na daljavo in preverile, ali razumejo navodila za delo.
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AKTIV ZA DRUŽBOSLOVJE: LIKOVNO UMETNOST, GLASBENO UMETNOST,
GEOGRAFIJO, ZGODOVINO IN DOMOVINSKO IN DRŽAVLJANJSKO KULTURO
IN ETIKO

Predstavitev poteka predmeta : LUM 6. razred ( 35 ur / leto, 1ura / teden ). Vsebine in teme ter okvirni čas :
RISANJE – 8 ur ( risanje - izražanje s točkami in linijami, ravnovesje in neravnovesje v risbi, simetrično in asimetrično ravnovesje, pisava –
tipografija, logotip )
SLIKANJE – 9 ur ( barvni krog, komplementarni kontrast, barvni odtenek )
GRAFIKA – 5 ur ( visoki tisk, kartonski tisk )
KIPARSTVO – 6 ur ( polna plastika, votla plastika, domača obrt, velika plastika – spomenik )
ARHITEKTURA – 5 ur ( materiali v arhitekturi, tekstura, barva, fasada, oprema notranjega in zunanjega prostora )
LUM 7. razred ( 35 ur / leto, 1 ura/ teden ). Vsebine in teme ter okvirni čas :
RISANJE – 6 ur ( kompozicija, vrste kompozicij, odnos delov do celote v kompoziciji )
SLIKANJE – 9 ur ( nasičena in nenasičena barva, kakovostno barvno nasprotje, barvna skladnost )
GRAFIKA – 6 ur ( visoki tisk – linorez, umetniška grafika , industrijska grafika )
KIPARSTVO – 8 ur ( umetniška in industrijska keramika, predmetni in nepredmetni kip, volumen, negativ, pozitiv )
ARHITEKTURA – 6 ur ( sestavni deli prostora, elementi prostora, vrste gradenj )
LUM 8. razred (35 ur / leto, 1 ura / teden ). Vsebine in teme ter okvirni čas :
RISANJE – 10 ur ( prostorski ključi, risanje po opazovanju z viziranjem )
SLIKANJE – 9 ur ( količinsko barvno nasprotje, tonsko slikanje )
GRAFIKA – 4 ure ( globoki tisk – kolagrafija )
KIPARSTVO – 5 ur ( mala plastika, kip človeške figure, kompozicija v kiparstvu )
ARHITEKTURA – 4 ure ( kompozicija v arhitekturi, lupina, konstrukcija in stabilnost )
OBLIKOVANJE V VIRTUALNEM PROSTORU – 3 ure ( fotografija, video, oblikovanje – moda )
LUM 9. razred ( 32 ur/ leto, 1 ura na teden ). Vsebine in teme ter okvirni čas :
RISANJE – 8 ur ( perspektiva, horizont, bežišče, bežiščnice )
SLIKANJE - 8 ur ( zračna perspektiva, barvna perspektiva, koloristično slikanje )
GRAFIKA – 6 ur ( mala grafika, večbarvni linorez )
KIPARSTVO – 4 ure ( instalacija, mobil, abstrakcija v arhitekturi in kiparstvu )
ARHITEKTURA – 4 ure ( urbanistični prostor, krajinska arhitektura )
OBLIKOVANJE V VIRTUALNEM PROSTORU – 2 uri ( animirani film )
5. Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE 2 ( 35 ur/leto, blok ura / 14 dni ). Vsebine in teme ter okvirni čas :
RISANJE – 12 ur ( črta, ki nastane z gibanjem točke, likovni prostor, vizualno ravnovesje v risbi )
SLIKANJE - 2 ure ( glasba kot likovni motiv )
GRAFIKA- 10 ur ( uporabna industrijska grafika, suha igla )
ARHITEKTURA – 5 ur ( umetnost oblikovanja prostora )
KOMBINIRANA LIKOVNA PODROČJA – 6 ur ( od pojma do znaka )
6. Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE 3 ( 32 ur / leto, blok ura/ 14 dni ). Vsebine in teme ter okvirni čas :
RISANJE – 10 ur ( zlati rez, aspektiva, anamorfoza )
SLIKANJE – 6 ( vizualna sporočanja in likovna vsebina )
KIPARSTVO – 6 ur ( kip in ambient )
ARHITEKTURA – 6 ure ( načrtovanje prostorski sprememb v domačem kraju )
VIZUALNE KOMUNIKACIJE – 4 ure ( vizualni mediji )
7. Neobvezni izbirni predmet umetnost ( 35 ur/ leto, blok ura / 14 dni ). Vsebine in teme ter okvirni čas:
RISANJE – 7 ur (redko in gosto nizanje linij, razporejanje svetlih in temnih površin, simetrija, asimetrija, )
SLIKANJE – 7 ur ( svetlo – temno barvno nasprotje, toplo – hladno barvno nasprotje, kolaž )
GRAFIKA – 7 ur ( grafični odtis, grafični list, likovni motiv v grafiki)
KIPARSTVO – 7 ur ( prosto stoječi kip, reljef)
ARHITEKTURA – 7 ur( naravni in umetni prostor, scenski prostor )
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LIKOVNA UMETNOST, LIKOVNO SNOVANJE 2 IN 3 TER IZBIRNI
PREDMET UMETNOST

Didaktično – metodični poudarki :
Likovne naloge so zasnovane problemsko. Izhodišča za izvedbo likovne naloge so lahko :
• likovno – teoretični problem,
• likovni motiv,
• likovna tehnika.
Običajno imajo likovne naloge naslednji potek in temu prilagojen tip učne ure :
• pogovor, razlaga snovi (teoretični del naloge),
• likovno izražanje (praktični del)
• preverjanje
• vrednotenje in ocenjevanje.
Likovne naloge trajajo različno število ur. Med letom se likovne naloge iz posameznih likovnih področji izmenjujejo.
Ob morebitnem pouku na daljavo, bom izbrala naloge, ki so tehnično manj zahtevne, da jih bodo učenci lahko samostojno naredili doma. V spletno
učilnico bom naložila razlago snovi, navodila za delo in okvirni čas za izdelavo naloge. Preverjala bom napredek in morebitne težave pri delu.
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GLASBENA UMETNOST - 5. RAZRED

1. Tematski sklopi
• Glasba sosednjih narodov
• Zapisovanje glasbe
• Ljudska in umetna glasba po slovenskih pokrajinah
2. Cilji in vsebine po tematskih sklopih
• razvijajo nadzor glasu ter zanesljivost petja v eno- in dvoglasnih ljudskih pesmih sosednjih narodov
• pozitivno sprejemajo ljudsko in umetno glasbo sosednjih narodov – vzgoja za medsebojno razumevanje različnih kultur in narodov
• prek izvajanja razvijajo osnovno orientacijo v notnih zapisih
• razumejo solmizacijo in tonsko abecedo
• glasbena doživetja izražajo gibalno-plesno, likovno in besedno
• poglabljajo nacionalno identiteto prek slovenske ljudske glasbe – domoljubna vzgoja
• z izvajanjem glasbe utrjujejo terčno dvoglasje
• usvojijo nekatere slovenske ljudske plese
3. Temeljni standardi znanja
• Analitično zaznava in poimenuje tonske višine
• Uporablja solmizacijo in tonsko abecedo
• Pozna obarvane glasbene oblike
• Ustvari glasbeno obliko kanon in rondo
• Prepozna in poimenuje zbrani repertoar slovenskih in tujih glasbenih del
• Se orientira v grafično-slikovnem notnem zapisu
• Pozna glasbene ustanove in možnosti vključitve v glasbene dejavnosti v domačem, šolskem in širšem in širšem okolju
4. Minimalni standardi
• Učenec razlikuje med ljudsko in umetno glasbo
• Učenec razlikuje vokalno, inštrumentalno in vokalno-inštrumentalno glasbo
• Učenec glasbena doživetja izraža z gibanjem in plesom
• Učenec prepozna in poimenuje izbrani repertoar ljudskih in umetnih del
• Učenec ritmično izreka in ritmizira besedilo
• Učenec se zna orientirati v grafično-slikovnem notnem zapisu
5. Oblike in načini preverjanja znanja
• Ustno preverjanje in ocenjevanje (vprašanja in podvprašanja, s katerimi lahko preverjamo uporabo znanja, analizo, vrednotenje,
ugotavljamo način razmišljanja, ga usmerjamo in dajemo individualizirano povratno informacijo).
• Ocenjevanje pisnih izdelkov (naloge kratkih odgovorov, naloge povezovanja, naloge izbirnega tipa, naloge urejanja….)
• Ocenjevanje izvajanja (uporaba glasbenih spretnosti, sposobnosti in znanj pri izvajanju, petju in/ali igranju na lastne inštrumente,
in/ali gibnem in plesnem izražanju idr.).

GLASBENA UMETNOST - 6. RAZRED
1. Tematski sklopi
• Vokalna glasba
• Inštrumenti in inštrumentalna glasba
• Glasbeno potovanje po Evropi in po svetu
• Glasba za ples in razvedrilo
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GLASBENA UMETNOST - 7. RAZRED

1. Tematski sklopi
• Začetki glasbe in stari vek
• Glasba v srednjem veku
• Humanizem in renesansa
• Barok
2. Cilji in vsebine po tematskih sklopih
• uzavestijo vlogo in pomen glasbe v življenju posameznika in v kontekstu obstoja kulture/naroda
• prepoznajo zvok ljudskih in tradicionalnih glasbil različnih kultur in narodov
• se ustvarjalno izražajo v pentatoniki
• slušno razlikujejo med eno- in večglasjem, poli- in homofonijo
• primerjajo in vrednotijo zapise v kvadratni (in menzuralni) notaciji z zapisi v današnji, klasični notaciji
• prepoznajo glavne značilnosti glasbe iz časa renesanse (s poudarkom na domačih tleh)
• se gibno izražajo v renesančnih plesih
• poglabljajo razumevanje baročne glasbe
• raziskujejo in vrednotijo dela najvidnejših baročnih skladateljev
• ustvarijo lastno fugo
3. Temeljni standardi
• Pri izvajanju, poslušanju in ustvarjanju uporabi glasbeni zapis
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2. Cilji in vsebine po tematskih sklopih
• Enoglasno ljudsko petje
• Male vokalne skupine, pevski zbori
• Pihala, trobila, tolkala, inštrumenti s tipkami, brenkala, godala, simfonični orkester
• Sestavljeni taktovski načini
• Razdelitev notnih vrednosti, ritmični poudarki, ritmične posebnosti
• Menuet, angleški valček, trojka
• Opereta in muzikal
• Inštrumentalne komorne zasedbe
• Simfonija, Koncert, Programska in absolutna glasba
• Notna abecedam zviševanje in zniževanje tonov, durova in molova lestvica
• Popularna glasba
3. Temeljni standardi
• Analitično zaznava in poimenuje tonske višine
• Uporablja solmizacijo in tonsko abecedo
• Pozna obarvane glasbene oblike
• Ustvari glasbeno obliko kanon in rondo
• Prepozna in poimenuje zbrani repertoar slovenskih in tujih glasbenih del
• Se orientira v grafično-slikovnem notnem zapisu
• Pozna glasbene ustanove in možnosti vključitve v glasbene dejavnosti v domačem, šolskem in širšem in širšem okolju
4. Minimalni standardi
• Učenec poje enoglasne in dvoglasne ljudske ter umetne pesmi iz slovenske in tuje glasbene zakladnice
• Učenec pozna glasbene ustanove in možnosti vključitve v glasbene dejavnosti v domačem, šolskem in širšem okolju
• Učenec ritmično izreka in ritmizira besedila
• Učenec se zna orientirati v grafično-slikovnem notnem zapisu
• Učenec uporablja solmizacijo in tonsko abecedo
5. Oblike in načini preverjanja znanja
• Ustno preverjanje in ocenjevanje (vprašanja in podvprašanja– uporaba znanja, ugotavljamo način razmišljanja, ga usmerjamo in
dajemo individualizirano povratno informacijo).
• Ocenjevanje pisnih izdelkov (naloge kratkih odgovorov, naloge povezovanja, naloge izbirnega tipa, naloge urejanja, idr.).
• Ocenjevanje izvajanja (uporaba glasbenih spretnosti, sposobnosti in znanj pri izvajanju, petju in/ali igranju na inštrumente, in/ali
gibnem in plesnem izražanju idr.).
• Ocenjevanje procesa ustvarjanja (kakovosti sodelovanja, inovativne uporabe – uporabe na nov način – glasbenih spretnosti,
sposobnosti in znanj pri ustvarjanju, oblikovanju, dopolnjevanju glasbenih vsebin, pri zapisih ali spremljavah, poustvarjanju glasbenih
del idr.)
• Ocenjevanje izdelkov (posterji, rezultati projektnega dela, miselni vzorci, kakovosti predstavitve pred razredom idr.).

• V petje in igranje na glasbila smiselno vključi elemente interpretacije in jih zna upoštevati
• Vrednoti svoje delo in delo sošolcev
• Pri delu izkaže osebno angažiranost, zanimanje in motiviranost za glasbo ter glasbeno izražanje
• Z gibanjem in plesom izraža glasbene in zunajglasbene vsebine
4. Minimalni standardi
• Učenec umesti glasbo določenega zgodovinskega obdobja v časovni okvir
• Učenec prepozna poslušane glasbene primere
• Učenec v skladu s svojimi sposobnostmi pevsko oziroma inštrumentalno poustvari izbrane glasbene vsebine
• Učenec zna uporabljati interaktivne medije, glasbene vire in sodobno tehnologijo
• Učenec vrednoti svoje delo in delo sošolcev
5. Oblike in načini preverjanja znanja
• Ustno preverjanje in ocenjevanje (vprašanja in podvprašanja, s katerimi lahko preverjamo višje cilje – uporabo znanja, analizo,
vrednotenje, ugotavljamo način razmišljanja, ga usmerjamo in dajemo individualizirano povratno informacijo).
• Ocenjevanje pisnih izdelkov (naloge kratkih odgovorov, zaprtega tipa, naloge povezovanja, naloge izbirnega tipa, naloge urejanja,
širša odprta vprašanja ali vprašanja esejskega tipa, daljši sestavki idr.).
• Ocenjevanje izvajanja (uporaba glasbenih spretnosti, sposobnosti in znanj pri izvajanju, petju in/ali igranju na inštrumente, in/ali
gibnem in plesnem izražanju idr.).
• Ocenjevanje procesa ustvarjanja (kakovosti sodelovanja, inovativne uporabe – uporabe na nov način – glasbenih spretnosti,
sposobnosti in znanj pri ustvarjanju, oblikovanju, dopolnjevanju glasbenih vsebin, pri zapisih ali spremljavah, poustvarjanju glasbenih
del idr.)
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1. Tematski sklopi
• Glasba v obdobju klasicizma
• Glasba v obdobju romantike
2. Cilji in vsebine po tematskih sklopih
• razumejo glavne značilnosti klasicizma v glasbi
• prepoznajo inštrumentalne glasbene oblike klasicizma: godalni kvartet, simfonija, opera, koncert
• uzaveščajo pomen evropske glasbene kulture prek razumevanja del klasičnih glasbenih mojstrov: J. Haydna, W. A. Mozarta in L. van
Beethovna
• prepoznajo glavne značilnosti glasbe v romantiki
• poglabljajo znanja o glasbenih oblikah: miniatura, samospev, glasbena drama, balet
• vrednotijo dela najvidnejših skladateljev romantike
3. Temeljni standardi
• Pri izvajanju, poslušanju in ustvarjanju uporabi glasbeni zapis
• V petje in igranje na glasbila smiselno vključi elemente interpretacije in jih zna upoštevati
• Vrednoti svoje delo in delo sošolcev
• Pri delu izkaže osebno angažiranost, zanimanje in motiviranost za glasbo ter glasbeno izražanje
• Z gibanjem in plesom izraža glasbene in zunajglasbene vsebine
4. Minimalni standardi
• Učenec umesti glasbo določenega zgodovinskega obdobja v časovni okvir
• Učenec prepozna poslušane glasbene primere
• Učenec v skladu s svojimi sposobnostmi pevsko oziroma inštrumentalno poustvari izbrane glasbene vsebine
• Učenec zna uporabljati interaktivne medije, glasbene vire in sodobno tehnologijo
• Učenec vrednoti svoje delo in delo sošolcev
5. Oblike in načini preverjanja znanja
• Ustno preverjanje in ocenjevanje (vprašanja in podvprašanja, s katerimi lahko preverjamo višje cilje – uporabo znanja, analizo,
vrednotenje, ugotavljamo način razmišljanja, ga usmerjamo in dajemo individualizirano povratno informacijo).
• Ocenjevanje pisnih izdelkov (naloge kratkih odgovorov, zaprtega tipa, naloge povezovanja, naloge izbirnega tipa, naloge urejanja,
širša odprta vprašanja ali vprašanja esejskega tipa, daljši sestavki idr.).
• Ocenjevanje izvajanja (uporaba glasbenih spretnosti, sposobnosti in znanj pri izvajanju, petju in/ali igranju na inštrumente, in/ali
gibnem in plesnem izražanju idr.).
• Ocenjevanje procesa ustvarjanja (kakovosti sodelovanja, inovativne uporabe – uporabe na nov način – glasbenih spretnosti,
sposobnosti in znanj pri ustvarjanju, oblikovanju, dopolnjevanju glasbenih vsebin, pri zapisih ali spremljavah, poustvarjanju glasbenih
del idr.)
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1. Tematski sklopi
• Glasbena umetnost od prehoda iz 19. b 20. stoletje do danes
• Jazz
• Popularna glasba
• Glasba v življenju sodobnega človeka
2. Cilji in vsebine po tematskih sklopih
• prepoznajo značilnosti impresionizma, ekspresionizma in neoklasicizma v glasbi
• ustvarjalno uporabijo elemente grafične notacije v kompoziciji, ki jo ustvarijo sami
• razvijajo pozitiven odnos do jazz glasbe
• razumejo glavne značilnosti jazza in jih uporabijo v skupinski improvizaciji
• izkazujejo osebno zanimanje in motiviranost za popularno glasbo
• razvijajo sposobnost samostojnega učenja o popularni glasbi s pomočjo uporabe različnih virov, literature ter IKT
• razvijajo sposobnosti za skupinsko delo.
• povezujejo in uporabijo pridobljena znanja o glasbi v povezavi z drugimi umetniškimi področji (ples, odrsko-gledališka umetnost, film)
• razumejo pomen in vlogo glasbenih poklicev
3. Kriteriji ocenjevanja
4. Temeljni standardi
• Pri izvajanju, poslušanju in ustvarjanju uporabi glasbeni zapis
• V petje in igranje na glasbila smiselno vključi elemente interpretacije in jih zna upoštevati
• Vrednoti svoje delo in delo sošolcev
• Pri delu izkaže osebno angažiranost, zanimanje in motiviranost za glasbo ter glasbeno izražanje
• Z gibanjem in plesom izraža glasbene in zunajglasbene vsebine
5. Minimalni standardi
• Učenec umesti glasbo določenega zgodovinskega obdobja v časovni okvir
• Učenec prepozna poslušane glasbene primere
• Učenec v skladu s svojimi sposobnostmi pevsko oziroma inštrumentalno poustvari izbrane glasbene vsebine
• Učenec zna uporabljati interaktivne medije, glasbene vire in sodobno tehnologijo
• Učenec vrednoti svoje delo in delo sošolcev
6. Oblike in načini preverjanja znanja
• Ustno preverjanje in ocenjevanje (vprašanja in podvprašanja, s katerimi lahko preverjamo višje cilje – uporabo znanja, analizo,
vrednotenje, ugotavljamo način razmišljanja, ga usmerjamo in dajemo individualizirano povratno informacijo).
• Ocenjevanje pisnih izdelkov (naloge kratkih odgovorov, zaprtega tipa, naloge povezovanja, naloge izbirnega tipa, naloge urejanja,
širša odprta vprašanja ali vprašanja esejskega tipa, daljši sestavki idr.).
• Ocenjevanje izvajanja (uporaba glasbenih spretnosti, sposobnosti in znanj pri izvajanju, petju in/ali igranju na inštrumente, in/ali
gibnem in plesnem izražanju idr.).
• Ocenjevanje procesa ustvarjanja (kakovosti sodelovanja, inovativne uporabe – uporabe na nov način – glasbenih spretnosti,
sposobnosti in znanj pri ustvarjanju, oblikovanju, dopolnjevanju glasbenih vsebin, pri zapisih ali spremljavah, poustvarjanju glasbenih
del idr.)

DIDAKTIČNO - METODIČNI POUDARKI
V učnem procesu se uresničujejo učni cilji s prepletanjem glasbenih dejavnosti ter sodobnih oblik in metod učenja. V ospredju je spoznavanje
glasbene literature, iz katere izpeljujem temeljne informacije o značilnostih, zakonitostih in vlogi glasbe v zgodovinskem času in kulturnem
prostoru. Iz teh osnov izpeljujem razvoj slovenske in svetovne glasbe. Pristop zahteva glasbeno komunikacijo, ki preprečuje stereotipne besedne
razlage glasbenega jezika in zgodovinskih dejstev. Ob podpori sodobne tehnologije poglabljamo izkušnje in znanja ter spodbujam učence k
samostojnemu učenju in kritični presoji.
Tako izbiram vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne skladbe različnih obdobij, oblik, žanrov, zvrsti in zasedb. Petje in igranje
povezujem z gibalno-plesnimi dejavnostmi. Pri izvedbah zahtevnejših vsebin sodelujejo učenci, ki izkazujejo višjo raven glasbenih sposobnosti,
spretnosti in znanj ali obiskujejo glasbeno šolo oziroma druge oblike glasbenega izražanja.
Pojemo ljudske in umetne pesmi iz domače in svetovne literature. Izbira pesmi je v skladu z učenčevimi glasovnimi in razvojnimi spremembami,
izkušnjami, zmožnostmi in interesi. Pri izbiri upoštevam umetniško vrednost in raznovrstnost, ki ponuja pestro paleto ritmičnih, melodičnih,
harmonskih, stilnih in drugih glasbenih značilnosti. Nove pesmi se učimo z metodo imitacije, metodo dela z notnim zapisom in kombinirano
metodo.
Z aktivnim poslušanjem se vzgaja poslušalec, ki bo znal izbirati glasbo za različne priložnosti in vrednotiti glasbene sporede in medijske
programe. Tako osveščen poslušalec bo prispeval k prizadevanjem za ekologijo zvočnega prostora in ohranjal potrebo po glasbi kot vrednoti.
Poslušanje v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je namenjeno spoznavanju glasbenih vsebin iz posameznih stilnih obdobij iz slovenske in
drugih kultur. Pri tem sledim postopkom aktivnega poslušanja, ki zahteva določeno raven zbranosti in pozornosti. V ta namen pred poslušanjem
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načrtujem glasbene in druge spodbude, kot so npr. petje ali ritmična izvedba delov skladbe, predstavitev programskih izhodišč glasbe,
predstavitev zgodovinskih okoliščin nastajanja glasbe in ustvarjanje glasbenih vsebin. Izpostavljena je potreba po razvijanju estetske občutljivosti
in vrednotenja glasbenih del ter oblikovanju odnosa do glasbene dediščine in sodobne glasbene ustvarjalnosti. Poglabljanje učenčevega vpogleda
v razvoj svetovne in nacionalne glasbene kulture vključuje tudi medpredmetne povezave s področji (slovenščina, zgodovina, likovna vzgoja idr.), ki
omogočajo poglobljeno razumevanje ključnih pojmov in znanj.

GEOGRAFIJA
Predmet geografija v glavnem poteka na ravni pouka. Pri pouku uporabljamo učbenik v fizični obliki, elektronski učbenik ter Atlas sveta. Učenci
zapisujejo učno snov v zvezek. Frontalni del je tesno prepleten z aktivnostjo učencev.
V 8. in 9. razredu izvedemo pouk geografije na prostem v obliki tehničnega dne.
V tem šolskem letu bom poseben poudarek namenila uporabi novih spletnih učilnic - Microsft Teams, preko katerih bodo potekale različne
aktivnosti in dejavnosti (objava učnega gradiva, utrjevanje učne snovi, vrednotenje nalog učencev, interaktivni kvizi…)

GEOGRAFIJA - 6. RAZRED
SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER
Geografija se predstavi
Moj domači planet Zemlja
DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR
Velikost Zemlje in njena oblika
Življenje ob obalah in na otokih; Življenje na celini
MAREC, APRIL
Orientacija in upodabljanje Zemljinega površja; Orientacija na Zemljini obli, stopinjska mreža in geografska lega, orientacija v naravi in na
zemljevidu; Upodabljanje Zemljinega površja, načini prikazovanja Zemljinega površja, zemljevid
MAJ, JUNIJ
Gibanje Zemlje; Kroženje in vrtenje; Koledar: leto, mesec, teden; Časovni pas in datumska meja
Podnebne značilnosti Zemlje
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GEOGRAFIJA - 7. RAZRED
SEPTEMBER, OKTOBER
Naravnogeografske značilnosti Evrope in Azije (Evrazije)
Podnebje in rastlinstvo Evrope
Prebivalstvo in poselitev Evrope
NOVEMBER, DECEMBER
Naravnogeografske značilnosti Južne Evrope
Sredozemsko morje je eno najtoplejših morij na svetu
Podnebje in rastlinstvo ni povsod sredozemsko
Območje potresov in ognjenikov
Turizem – pomembna gospodarska panoga, ki prinaša tudi težave
Pestra verska in narodnostna sestava prebivalstva
JANUAR, FEBRUAR, MAREC
Srednja Evropa
Panonska nižina
Alpe
Sredogorja s kotlinami, Nemško-poljsko nižavje in Karpati
APRIL, MAJ
Zahodna Evropa
Severna Evropa
MAJ, JUNIJ
Vzhodna Evropa in severna Azija
Vzhodna Azija
Južna in Jugovzhodna Azija
Indijska podcelina
Jugozahodna Azija
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GEOGRAFIJA - 8. RAZRED
SEPTEMBER, NOVEMBER, DECEMBER
Lega in površje Afrike
Podnebje in rastlinstvo Afrike
Prebivalstvo Afrike
Severna Afrika
Tropska Afrika
Južna Afrika
JANUAR, FEBRUAR, MAREC
Amerika in polarna območja
Ameriko sestavlja več Amerik
Naravnogeografske značilnosti Severne Amerike
Prebivalstvo Severne Amerike
Kanada in ZDA
Latinska Amerika
MAJ, JUNIJ
Avstralija in Oceanija
Naravnogeografske značilnosti Avstralije
Prebivalstvo in način življenja, ki je posledica visoko razvitega gospodarstva
Oceanija – skupine otočij sredi oceana
Polarna območja

SEPTEMBER, OKTOBER
Geografska lega Slovenije
Naravnogeografske enote Slovenije
NOVEMBER
Obsredozemske pokrajine; Flišna gričevja, hribovja in doline; Kraški ravniki, podolja in doline; Jadransko morje
DECEMBER
Alpske pokrajine; Visokogorja in alpske kraške planote; Alpske doline in kotline
JANUAR
Predalpske pokrajine; Predalpska hribovja; Predalpske doline in kotline
FEBRUAR
Dinarskokraške pokrajine; Dinarskokraške planote in hribovja: Dinarskokraška podolja in ravniki
MAREC
Obpanonske pokrajine; Obpanonske ravnine; Obpanonska gričevja
APRIL, MAJ
Geografski prostor Slovenije kot omejitveni in spodbujevalni dejavnik razvoja Slovenije
MAJ, JUNIJ
Gospodarstvo
Evropska unija – povezovanje evropskih držav in Slovenija
Slovenska prepoznavnost v Evropi in svetu
DIDAKTIČNO - METODIČNI POUDARKI
Učni proces pri predmetu geografija naj bo ravnotežje med poučevanjem (učiteljeva naloga) in različnimi oblikami dejavnosti učencev (učenčeva
naloga). Učenje naj temelji na razvoju sposobnosti in spretnosti – vedeti, kako – in spoznavnosti – vedeti, kaj. Vedno bolj poudarjen je tudi
namenski vidik, torej vedeti, zakaj potrebujemo neko znanje, spretnost oziroma razvijamo sposobnosti.
Učenci naj bi tako ob strokovnem geografskem znanju in spretnostih razvijali tudi številne splošne sposobnosti (komunikacijske, računske,
opazovalne, domišljijske, organizacijske, prostorske, socialne, motorične ipd.).
Deklarativno geografsko znanje - podatkovno znanje - vedeti KAJ- je vezano na t. i. materialne učne cilje in obsega geografske informacije
oziroma znanje, kot so definicije, podatki, zemljepisna imena, strukture prostora, procesi, zakonitosti ipd. Za deklarativno znanje so značilni
podatki o geografskem položaju, topografiji, pokrajinski členitvi, geomorfološki oblikovanosti površja, tipih poselitve, sestavi prebivalstva ipd.
Tovrstno znanje lahko učenci pridobijo z neposrednimi izkušnjami (življenje na določenem geografskem območju) ali iz različnih virov (učitelj,
učbenik, zemljevid, časopis, ipd.).
Proceduralno znanje je vezano na sposobnost uporabe geografskega znanja, omogoča razvoj sposobnosti in spretnosti za njegovo izvedbo. Na
primer: od povsem praktične vsakodnevne prostorske orientacije (na primer v prometu) do razumevanja vremenske napovedi…
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Poznavanje temeljnih geografskih pojmov in procesov je tisti učni temelj, na podlagi katerega bomo z razvijanjem proceduralnega znanja
(sposobnosti in spretnosti, povezane z učnimi metodami in postopki dela: iskanje in analiza virov, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega
eksperimenta, argumentiranje osebnega mnenja, prenos znanja na novo učno področje, terenskega dela, ekskurzij itd.) postali geografsko
pismeni.
Učenci bodo uspešni le, če bodo razvijali obe vrsti znanja.
Učenje je proces, v katerem učenec postopno pridobiva vsebinsko znanje in spoznava postopke, pridobiva izkušnje in spoznava uporabnost
usvojenega. Mišljenje razvija tako, da se uči zastavljati vprašanja, iskati vire informacij in se usposablja za uporabo učnih postopkov, ki mu bodo
pomagali odgovoriti na vprašanje.

ZGODOVINA - 6. RAZRED
V šolskem letu 2020/2021 je predvidenih 35 ur(1 ura na teden). Obravnavali bomo 1 obvezen ter 3 izbirne tematske sklope:
• SPOZNAVAMO ZGODOVINO (september- november)
• ČLOVEK RAZMIŠLJA, USTVARJA, GRADI (december- februar)
• NAČIN ŽIVLJENJA (marec- april)
• KULTURNA DEDIŠČINA (maj- junij)
Učenci bodo ocenjeni trikrat: prva ocena bo pisna (november), druga ustna (marec), tretja pa bo pridobljena predvidoma konec maja- ocenila
bom pripravo in predstavitev izdelka.
Didaktično- metodični poudarki pri urah:
- izhajanje iz učenčevega predznanja,
- spodbujanje samostojne in dejavne vloge učencev,
- po vsakem učnem sklopu utrjevanje in preverjanje znanja,
- v zadnjem tematskem sklopu primeri iz lokalne in regionalne zgodovine,
- aktualizacija zgodovinskih dogajanj, s tem učencem omogočam izkustveno in avtentično učenje,
- usmerjanje učencev z raznovrstnimi didaktičnimi pristopi (projektno delo, raziskovalno učenje, zgodovinsko terensko delo, sodelovalno učenje,
igra vlog in simulacije, medpredmetno povezovanje, timsko poučevanje idr.) k samostojnemu delu in k interakciji z drugimi učenci,
- uvajanje v samostojno delo z zgodovinskimi viri (pisnimi, slikovnimi, ustnimi, filmski ipd.),
- uporaba IKT in razvijanje digitalne zmožnosti pri učencih (ppt, interaktivne naloge, posnetki...),
- sodelovanje z drugimi institucijami, povezanimi z zgodovino in kulturno dediščino (na primer muzeji, arhivi, knjižnicami, galerijami itd.), saj
ob tem učenci razvijajo spretnosti iskanja in zbiranja novih informacij ter razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do varovanja in ohranjanja
kulturne dediščine.

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

ZGODOVINA - 7. RAZRED
V šolskem letu 2020/2021 je predvidenih 70 ur(2 uri na teden). Obravnavali bomo 6 obveznih tematskih sklopov, v katere pa bodo
vključene tudi izbirne vsebine (izbrane glede na interese učencev):
• ŽIVLJENJE PRVIH ČLOVEŠKIH SKUPIN (september)
• PRVE CIVILIZACIJE (oktober)
• ANTIČNA GRČIJA (november- december)
• RIMSKI IMPERIJ (januar- februar)
• EVROPSKI ZGODNJI SREDNJI VEK (marec- april)
• EVROPSKI VISOKI SREDNJI VEK (maj- junij)
Učenci bodo ocenjeni štirikrat: prva ocena bo ustna (oktober), druga bo pisna (februar), tretja ocena bo ustna (maj), četrto oceno bodo učenci
pridobili tekom leta- pripravili in predstavili bodo predstavitev v programu powerpoint
Didaktično- metodični poudarki pri urah:
- izhajanje iz učenčevega predznanja,
- spodbujanje samostojne in dejavne vloge učencev,
- po vsakem učnem sklopu utrjevanje in preverjanje znanja,
- v zadnjem tematskem sklopu primeri iz lokalne in regionalne zgodovine,
- aktualizacija zgodovinskih dogajanj, s tem učencem omogočam izkustveno in avtentično učenje,
- usmerjanje učencev z raznovrstnimi didaktičnimi pristopi (projektno delo, raziskovalno učenje, zgodovinsko terensko delo, sodelovalno učenje,
igra vlog in simulacije, medpredmetno povezovanje, timsko poučevanje idr.) k samostojnemu delu in k interakciji z drugimi učenci,
- uvajanje v samostojno delo z zgodovinskimi viri (pisnimi, slikovnimi, ustnimi, filmski ipd.),
- uporaba IKT in razvijanje digitalne zmožnosti pri učencih (ppt, interaktivne naloge, posnetki...),
- sodelovanje z drugimi institucijami, povezanimi z zgodovino in kulturno dediščino (na primer muzeji, arhivi, knjižnicami, galerijami itd.), saj
ob tem učenci razvijajo spretnosti iskanja in zbiranja novih informacij ter razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do varovanja in ohranjanja
kulturne dediščine.
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ZGODOVINA - 8. RAZRED
V šolskem letu 2020/2021 je predvidenih 70 ur(2 uri na teden). Obravnavali bomo 5 obveznih tematskih sklopov, v katere pa bodo
vključene tudi izbirne vsebine (izbrane glede na interese učencev):
• EVROPA IN SVET V 15. in 16. STOLETJU: MEJE ZNANEGA SVETA SE RAZŠIRIJO (september)
• EVROPA V 16. STOLETJU: SPREMENJENA POLITIČNA IN VERSKA PODOBA EVROPE (oktober- november)
• EVROPA IN SVET V 17. in 18. STOLETJU: OD FEVDALNE RAZDROBLJENOSTI DO KONCA STAREGA REDA (december- marec)
• EVROPA IN SLOVENSKE DEŽELE V 19. STOLETJU: VZPON MEŠČANSTVA IN UVELJAVLJANJE DEMOKRACIJE (april- maj)
• EVROPA IN SVET V 19. STOLETJU (maj- junij)
Učenci bodo ocenjeni štirikrat: prva ocena bo ustna (november), druga bo pisna (marec), tretja ocena bo ustna (maj), četrto oceno bodo učenci
pridobili tekom leta- pripravili in predstavili bodo predstavitev v programu powerpoint.
Didaktično- metodični poudarki pri urah:
- izhajanje iz učenčevega predznanja,
- spodbujanje samostojne in dejavne vloge učencev,
- po vsakem učnem sklopu utrjevanje in preverjanje znanja,
- v zadnjem tematskem sklopu primeri iz lokalne in regionalne zgodovine,
- aktualizacija zgodovinskih dogajanj, s tem učencem omogočam izkustveno in avtentično učenje,
- usmerjanje učencev z raznovrstnimi didaktičnimi pristopi (projektno delo, raziskovalno učenje, zgodovinsko terensko delo, sodelovalno učenje,
igra vlog in simulacije, medpredmetno povezovanje, timsko poučevanje idr.) k samostojnemu delu in k interakciji z drugimi učenci,
- uvajanje v samostojno delo z zgodovinskimi viri (pisnimi, slikovnimi, ustnimi, filmski ipd.),
- uporaba IKT in razvijanje digitalne zmožnosti pri učencih (ppt, interaktivne naloge, posnetki...),
- sodelovanje z drugimi institucijami, povezanimi z zgodovino in kulturno dediščino (na primer muzeji, arhivi, knjižnicami, galerijami itd.), saj
ob tem učenci razvijajo spretnosti iskanja in zbiranja novih informacij ter razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do varovanja in ohranjanja
kulturne dediščine.

ZGODOVINA - 9. RAZRED

Didaktično- metodični poudarki pri urah:
- izhajanje iz učenčevega predznanja,
- spodbujanje samostojne in dejavne vloge učencev,
- po vsakem učnem sklopu utrjevanje in preverjanje znanja,
- v zadnjem tematskem sklopu primeri iz lokalne in regionalne zgodovine,
- aktualizacija zgodovinskih dogajanj, s tem učencem omogočam izkustveno in avtentično učenje,
- usmerjanje učencev z raznovrstnimi didaktičnimi pristopi (projektno delo, raziskovalno učenje, zgodovinsko terensko delo, sodelovalno učenje,
igra vlog in simulacije, medpredmetno povezovanje, timsko poučevanje idr.) k samostojnemu delu in k interakciji z drugimi učenci,
- uvajanje v samostojno delo z zgodovinskimi viri (pisnimi, slikovnimi, ustnimi, filmski ipd.),
- uporaba IKT in razvijanje digitalne zmožnosti pri učencih (ppt, interaktivne naloge, posnetki...),
- sodelovanje z drugimi institucijami, povezanimi z zgodovino in kulturno dediščino (na primer muzeji, arhivi, knjižnicami, galerijami itd.), saj
ob tem učenci razvijajo spretnosti iskanja in zbiranja novih informacij ter razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do varovanja in ohranjanja
kulturne dediščine.

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANJSKA KULTURA IN ETIKA - 7. RAZRED
V primeru poučevanja na daljavo bodo učenci dobili navodila za delo enkrat na teden (predvidoma ob ponedeljkih). Za vsako nalogo bodo imeli
en teden časa. V spletno učilnico bom naložila vse napotke in učencem napisala, kaj morajo opraviti v tistem tednu. V spletni učilnici bodo dobili
tudi povezave na dodatno gradivo/kvize/interaktivne naloge. Za pouk na daljavo bodo potrebovali tudi učbenik, ki so ga prejeli iz šolskega sklada
na začetku šolskega leta. Za utrjevanje znanja bom učencem pripravila različne učne liste, ki jih bom naložila v spletno učilnico.
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II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

V šolskem letu 2020/2021 je predvidenih 64 ur(2 uri na teden). Obravnavali bomo 3 obvezne tematske sklope, v katere pa bodo vključene
tudi izbirne vsebine (izbrane glede na interese učencev):
• POLITIČNE ZNAČILNOSTI 20. STOLETJA (september- januar)
• GOSPODARSKE SPREMEMBE V 20. IN 21. STOLETJU (februar)
• SLOVENCI V 20. IN 21. STOLETJU (marec- junij)
Učenci bodo ocenjeni štirikrat: prva ocena bo pisna (november), druga bo ustna (februar), tretja ocena bo ustna (maj), četrto oceno bodo učenci
pridobili tekom leta- pripravili in predstavili bodo predstavitev v programu powerpoint.

ČASOVNA RAZPOREDITEV VSEBIN
Enota/tematski sklop
1. sklop: Posameznik, skupnosti, država
2. sklop: Skupnost državljanov Republike Slovenije
3. sklop: Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah
4. sklop: Verovanje, verstva in država

Predlog
9 ur
9 ur
9 ur
9 ur

DIDAKTIČNO - METODIČNI POUDARKI IN IZVEDBA
Učenec naj redno spremlja objave učitelja v spletni učilnici. Navodila naj natančno prebere. Dela naj po korakih: ko opravi 1. nalogo, naj nadaljuje
z 2. nalogo. Ko se učenec uči sam doma, je motivacija še toliko bolj pomembna. Narediti nalogo, ki jo objavi učitelj v spletni učilnici, ni dovolj.
Predvsem je pomembno utrjevanje: utrjevanje znanja z didaktičnimi nalogami, ki jih dobi učenec v spletni učilnici (spomin, domino, kartice
»vprašanje-odgovor«, tombola, kviz) ter utrjevanje znanje na način, ki posamezniku najbolj ustreza (podčrtovanje, barvanje ključnih besed z
različnimi barvami, izpisovanje ključnih besed na rob besedila, izdelava miselnega vzorca, ponavljanje vsebin na glas, odgovarjanje na vprašanja o
snovi, pripovedovanje o snovi).

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANJSKA KULTURA IN ETIKA - 8. RAZRED
V primeru poučevanja na daljavo bodo učenci dobili navodila za delo enkrat na teden (predvidoma ob ponedeljkih). Za vsako nalogo bodo imeli en
teden časa. V spletno učilnico bom naložila vse napotke in učencem napisala, kaj morajo opraviti v tistem tednu. V spletni učilnici bodo dobili tudi
povezave na dodatno gradivo/kvize/interaktivne naloge. Za pouk na daljavo bodo potrebovali tudi učbenik, ki so ga prejeli iz šolskega sklada na
začetku šolskega leta. Za utrjevanje znanja bom učencem pripravila različne učne liste, ki jih bom naložila v spletno učilnico.

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

Predviden razpored ur po tematskih sklopih:
Enota/tematski sklop
1. sklop: Demokracija od blizu
2. sklop: Finance, delo in gospodarstvo
3. sklop: Slovenija, Evropska unija, svet
4. sklop: Svetovna skupnost
10 ur

Predlog
10 ur
8 ur
7 ur

DIDAKTIČNO - METODIČNI POUDARKI IN IZVEDBA
Učenec naj redno spremlja objave učitelja v spletni učilnici. Navodila naj natančno prebere. Dela naj po korakih: ko opravi 1. nalogo, naj nadaljuje
z 2. nalogo. Ko se učenec uči sam doma, je motivacija še toliko bolj pomembna. Narediti nalogo, ki jo objavi učitelj v spletni učilnici, ni dovolj.
Predvsem je pomembno utrjevanje: utrjevanje znanja z didaktičnimi nalogami, ki jih dobi učenec v spletni učilnici (spomin, domino, kartice
»vprašanje-odgovor«, tombola, kviz) ter utrjevanje znanje na način, ki posamezniku najbolj ustreza (podčrtovanje, barvanje ključnih besed z
različnimi barvami, izpisovanje ključnih besed na rob besedila, izdelava miselnega vzorca, ponavljanje vsebin na glas, odgovarjanje na vprašanja o
snovi, pripovedovanje o snovi).

AKTIV ZA NARAVOSLOVJE: FIZIKO, KEMIJO, BIOLOGIJO, NARAVOSLOVJE,
TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO, GOSPODINJSTVO

FIZIKA 8. RAZRED
Uvod v fiziko (6 ur)
Uvodna ura - oblike in metode dela pri fiziki
• Fizika in njen pomen
• Merjenje in merski sistem
• Kako izvedemo eksperiment (E)
• Velikostne stopnje v naravi
Svetloba (10 ur)
O svetlobi
• Lom in odboj svetlobe
• Odbojni zakon (E)
• Lomni zakon (E)
• Lastnosti leč
• Preslikave z zbiralno lečo (E)
• Camera obscura in fizikalni model očesa
• Optične naprave
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Didaktično – metodični pristop fizika
Pouk fizike poteka v specializirani fizikalni učilnici in kabinetu z ustrezno opremo. Pri pouku fizike sodeluje strokovni sodelavec – laborant.
Fizika poteka kot interaktivni pouk, razčiščevanje nejasnosti in dodatne obravnave težje razumljivih vsebin, večja zastopanost aktivnih oblik in
metod dela, eksperimentalne vaje dijakov, terensko delo, vključevanje aktualnih dogodkov v pouk (astronomski dogodki, izjemni vremenski
dogodki, zanimiva tehnološka odkritja, raziskovanje vesolja) in podobno.
Učenje pojmov in dejstev je pri pouku prepleteno z dejavnostmi učencev, eksperimentiranjem, manjšimi projektnimi nalogami in projektnim delom,
ki vodi k razumevanju obravnavane snovi in usvajanju spoznavnih ter drugih ciljev. Pouk fizike je zasnovan na opazovanju in aktivnostih učencev
tako, da so v ospredju miselni procesi s poudarkom na razumevanju in vrednotenju, raziskovanju in razlaganju fizikalnih pojavov v okolju. V
celotnem pouku fizike je v ospredju razvijanje vzročno-posledičnega načina razmišljanja. Poudarek pouka fizike v osnovni šoli naj bo na
spoznavanju in razumevanju naravnih pojavov (konceptih) in manj na kvantitativni (računski) ravni.
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II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

Vesolje (8 ur)
• Osončje
• Planeti in primerjava lastnosti
• Zvezde in ozvezdja
• Orientacija na nebu in uporaba zvezdnih kart (E)
• Opazovanje nočnega neba in orientacija z zvezdno karto (E)
• Zgodovinski razvoj astronomije
Enakomerno gibanje ( 11 ur)
• Opis gibanja
• Hitrost (E)
• Računanje hitrosti
• Graf s(t) (E)
• Graf v(t) (E)
• Računanje poti
O silah (16 ur)
Opis sil
• Merjenje sil in teža
• Vzmetna tehtnica (E)
• Risanje sil
• Ravnovesje sil (E)
• Trenje (E)
• Upor (E)
• Sestavljanje vzporednih sil (E)
• Načrtovalno in računsko sestavljanje vzporednih sil
• Sestavljanje nevzporednih sil
• Razstavljanje sil (E)
• Načrtovalno razstavljanje sil
• Medsebojno delovanje teles (E)
Gostota, tlak in vzgon Učne enote: (19 ur)
• Merjenje ploščine (E)
• O tlaku
• Računanje tlaka
• Merjenje mase (E)
• Merjenje prostornine (E)
• Gostota
• Specifična teža
• Tlak v tekočinah
• Hidrostatični tlak
• Zračni tlak
• Računanje hidrostatičnega tlaka
• Vzgon (E)
• Plavanje teles (E)
• Fizika in okolje

FIZIKA 9. RAZRED
Sklop: Ponovitev FIZ: tlak in vzgon
Sklop: pospešeno gibanje in 2. Newtonov zakon
Sklop: delo in energija
Sklop: toplota in notranja energija
Sklop: električni tok
Sklop: Magnetna sila
Sklop: Fizika in okolje

(5 ur)
(15 ur)
(12 ur)
(10 ur)
(18 ur)
(2 uri)
(2 uri)

Didaktično – metodični pristop fizika
Pouk fizike poteka v specializirani fizikalni učilnici in kabinetu z ustrezno opremo. Pri pouku fizike sodeluje strokovni sodelavec – laborant.
Fizika poteka kot interaktivni pouk, razčiščevanje nejasnosti in dodatne obravnave težje razumljivih vsebin, večja zastopanost aktivnih oblik in
metod dela, eksperimentalne vaje dijakov, terensko delo, vključevanje aktualnih dogodkov v pouk (astronomski dogodki, izjemni vremenski
dogodki, zanimiva tehnološka odkritja, raziskovanje vesolja) in podobno.
Učenje pojmov in dejstev je pri pouku prepleteno z dejavnostmi učencev, eksperimentiranjem, manjšimi projektnimi nalogami in projektnim delom,
ki vodi k razumevanju obravnavane snovi in usvajanju spoznavnih ter drugih ciljev. Pouk fizike je zasnovan na opazovanju in aktivnostih učencev
tako, da so v ospredju miselni procesi s poudarkom na razumevanju in vrednotenju, raziskovanju in razlaganju fizikalnih pojavov v okolju. V
celotnem pouku fizike je v ospredju razvijanje vzročno-posledičnega načina razmišljanja. Poudarek pouka fizike v osnovni šoli naj bo na
spoznavanju in razumevanju naravnih pojavov (konceptih) in manj na kvantitativni (računski) ravni.

KEMIJA 8. RAZRED

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

Kemija je svet snovi
Atom in periodni sistem elementov
Kemijske spremembe
Povezovanje delcev/gradnikov
Elementi v periodnem sistemu
Kisline, baze in soli

(5 ur)
(10ur)
(15 ur)
(15 ur)
(15 ur)
(5 ur)

Didaktično – metodični pristop kemija
Sodobno poučevanje kemije temelji na eksperimentalnem in problemsko naravnanem pouku (eksperimentalnoraziskovalni pristop, izkustveno in
problemsko učenje). Pri razumevanju kemije so pomembni vsebina (pojmi, dejstva, modeli, teorije), procesi in metode, s katerimi pridobivamo
znanje. Ključna značilnost poučevanja kemije so problemska, znanstvena vprašanja in aktivnosti, s katerimi:
• učenci spoznavajo določene pojme, dejstva, vsebino ali rešijo problem,
• analizirajo empirične podatke, ki jih dobijo na podlagi poskusa ali s študijem virov informacij, in ob pomoči učitelja razvijajo nove pojme,
odkrivajo povezave med njimi in jih povezujejo v pravila.
Pri pouku kemije so pomembni naslednji pristopi:
• Eksperimentalno raziskovalni pristop
• Prostorske predstave, vizualizacijski modeli in IKT
• Delo z viri, predstavljanje informacij in IKT
• Kemijska varnost
• Projektno sodelovalno delo

KEMIJA 9. RAZRED
Kisline, baze in soli
Ogljikovodiki s polimeri
Kisikova družina organskih spojin
Dušikova družina organski spojin
Množina snovi

(10 ur)
(17 ur)
(17 ur)
(15 ur)
(5 ur)

Didaktično – metodični pristop kemija
Sodobno poučevanje kemije temelji na eksperimentalnem in problemsko naravnanem pouku (eksperimentalnoraziskovalni pristop, izkustveno in
problemsko učenje). Pri razumevanju kemije so pomembni vsebina (pojmi, dejstva, modeli, teorije), procesi in metode, s katerimi pridobivamo
znanje. Ključna značilnost poučevanja kemije so problemska, znanstvena vprašanja in aktivnosti, s katerimi:
• učenci spoznavajo določene pojme, dejstva, vsebino ali rešijo problem,
• analizirajo empirične podatke, ki jih dobijo na podlagi poskusa ali s študijem virov informacij, in ob pomoči učitelja razvijajo nove pojme,
odkrivajo povezave med njimi in jih povezujejo v pravila.
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Pri pouku kemije so pomembni naslednji pristopi:
• Eksperimentalno raziskovalni pristop
• Prostorske predstave, vizualizacijski modeli in IKT
• Delo z viri, predstavljanje informacij in IKT
• Kemijska varnost
• Projektno sodelovalno delo

BIOLOGIJA 8. RAZRED

Uvodna ura
Biologija kot veda
Celica in dedovanje
Gibala
Preverjanje in utrjevanje znanja, pisno ocenjevanje znanja
Hormonski sistem
Spolovila
Dihala
Prebavila
Čutila
Koža
Preverjanje in utrjevanje znanja, pisno ocenjevanje znanja
Izločala
Živčevje
Obtočila

(1 ura)
(3 ure)
(5 ur)
(8 ur)
(2 ure)
(3 ure)
(4 ure)
(4 ure)
(4 ure)
(4 ure)
(2 uri)
(2 uri)
(2 uri)
(4 ure)
(5 ur)

Didaktično- metodični pristopi pri poučevanju biologije
Glavni cilj pouka biologije je celostno razumevanje biologije, torej razumevanje vsebinskih konceptov in povezav med njimi. Učenci pri pouku
poglobijo razumevanje bioloških konceptov s čim več eksperimentalnega in terenskega raziskovanja ter drugih, za uresničevanje ciljev smiselno
uporabljenih aktivnosti (npr. delo z viri informacij, uporaba IKT, projektno delo, raziskovalne naloge, samostojno in skupinsko delo, delo z
besedilom, ..). Pri pouku se vidi raziskovalna naravnanost, celostni pristop in aktualnost biologije kot dinamične sodobne znanosti, ki pomembno
vpliva tudi na naše vsakdanje osebno in družbeno življenje.
Učenci razvijajo kompleksno in kritično mišljenje, ustvarjalnost, se naučijo ravnanja s podatki, učinkovitega izražanja in utemeljevanja svojih idej,
samostojnega pristopanja k reševanju problemov za katere ni preprostih in poenostavljenih rešitev, se navajajo na timsko delo in sodelovanje z
drugim. Učenci razvijajo eksperimentalne in raziskovalne spretnosti, da se znajo sami spopadati z oblikovanjem argumentov in interpretiranjem.
Učence se spodbuja k radovednosti in raziskovanju, pri tem pa izhajamo iz njihovih izkušenj.

BIOLOGIJA 9. RAZRED
Uvodna ura:
Biologija in družba:
Kemija živih sistemov:
Genetika:
Biotehnologija:
Začetki življenja:
Evolucija:
Razvrščanje organizmov:
Raznolikost živih bitij:
Ekologija:
Vpliv človeka na biosfero:
Preverjanje znanja:
Pisno ocenjevanje:

1
2
3
18
6
3
11
3
3
3
6
2
2

Didaktično- metodični pristopi pri poučevanju biologije
Glavni cilj pouka biologije je celostno razumevanje biologije, torej razumevanje vsebinskih konceptov in povezav med njimi. Učenci pri pouku
poglobijo razumevanje bioloških konceptov s čim več eksperimentalnega in terenskega raziskovanja ter drugih, za uresničevanje ciljev smiselno
uporabljenih aktivnosti (npr. delo z viri informacij, uporaba IKT, projektno delo, raziskovalne naloge, samostojno in skupinsko delo, delo z
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OPOMBA: Vsebinski sklop B (Raziskovanje in poskusi) ter koncept D3 (Bolezni, poškodbe,…) so smiselno vključeni v ostale vsebinske sklope.

besedilom, ..). Pri pouku se vidi raziskovalna naravnanost, celostni pristop in aktualnost biologije kot dinamične sodobne znanosti, ki pomembno
vpliva tudi na naše vsakdanje osebno in družbeno življenje.
Učenci razvijajo kompleksno in kritično mišljenje, ustvarjalnost, se naučijo ravnanja s podatki, učinkovitega izražanja in utemeljevanja svojih idej,
samostojnega pristopanja k reševanju problemov za katere ni preprostih in poenostavljenih rešitev, se navajajo na timsko delo in sodelovanje z
drugim. Učenci razvijajo eksperimentalne in raziskovalne spretnosti, da se znajo sami spopadati z oblikovanjem argumentov in interpretiranjem.
Učence se spodbuja k radovednosti in raziskovanju, pri tem pa izhajamo iz njihovih izkušenj.

NARAVOSLOVJE 6. RAZRED
Snovi
(12 ur)
Energija
(12 ur)
Živa narava
(30 ur)
celica
fotosinteza in celično dihanje
zgradba in delovanje rastlin
Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin
Razvrščanje rastlin
Prilagoditve rastlin na okolje
Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za človeka
Vpliv človeka na okolje
(10 ur)

Didaktično – metodični pristop pri naravoslovju
Pri pouku naravoslovja je pomembo, da učenci razvijajo kompleksno in kritično mišljenje, ustvarjalnost, se učijo ravnati s podatki, učinkovitega
izražanja in utemeljevanje svojih idej, samostojnega in samozavestnega pristopa k reševanju problemov, za katere ni preprostih in
poenostavljenih rešitev, da se navajajo na timsko delo in sodelovanje z drugimi.
Pri pouku naravoslovja učitelj ustvarja spodbudno učno okolje in situacije, ki omogočajo učencem odkrivanje, ustvarjanje in oblikovanje spoznanj
skozi spoznaven postopke: opazovanje, opisovanje, primerjanje, uvrščanje, razvrščanje, napovedovanje, induktivno in deduktivno sklepanje,
dokazovanje, eksperimentiranje, reševanje problemov itd.
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NARAVOSLOVJE 7. RAZRED
Sklop: SNOVI (15 + 1 ura utrjevanja)
Čiste snovi in zmesi (npr. žveplo, granit, raztopine, zrak); Elementi in spojine; Raztopine; Viri vod, trdota vode, mehčanje; Metode ločevanja čistih
snovi iz zmesi; Fizikalne in kemijske spremembe snovi; Kemijska reakcija kot snovna in energijska sprememba; Gorenje
Sklop: ENERGIJA (14 + 3 ure za utrjevanje, preverjanje, pisno ocenjevanje)
Svetlobna energija; Razširjanje svetlobe; svetilo, osvetljeno telo; Bela svetloba; mavrične barve; Odboj in lom svetlobe; Leče in oko; Utrjevanje;
Zvok – oddajniki in sprejemniki zvoka; Razširjanje zvoka in sporazumevanje; Vrste zvoka in hrup; Vrste valovanj; Zvok in svetloba sta valovanji
Sklop: ŽIVA NARAVA (48 + 5 ur za utrjevanje, preverjanje, pisno ocenjevanje)
• CELICA
Celica – rastlinska, živalska, glivna in bakterijska ; Bakterije ; Glive; Kaj so živali?; Pomen živali v ekosistemu in za človeka; Gradbeni tipi živali;
Razvrščanje živali; Gibala; Prebavila; Izločala; Dihala; Živčevje in hormonski sistem; Čutila; Ogrodje
• RAZMNOŽEVANJE, RAST IN RAZVOJ ŽIVALI
Spolno in nespolno razmnoževanje; Nespolno razmnoževanje – enoceličarji; Spolno razmnoževanje; Celice se delijo; Osebni razvoj in preobrazba;
Razvojni krog človeških zajedavcev
• ZGRADBA IN DELOVANJE EKOSISTEMOV
Gozd; Prehranjevalne verige, prehranjevalni spleti: Kroženje snovi v naravi
• PRIMERJAVA DELOVANJA RAZLIČNIH EKOSISTEMOV
Ekosistemi okoli nas – zgradba in delovanje; Naravni travnik; Morje; Celinske vode; Mokrišče; Jamski ekosistem; Podnebje in biotska
raznovrstnost; Vpliv rastlin na biotsko raznovrstnost
Sklop: VPLIV ČLOVEKA NA OKOLJE (14 + 2 uri za utrjevanje, zaključevanje ocen)
Biotska raznovrstnost in ekosistemi; Antropogeni ekosistem; Njiva; Sadovnjak; Gojeni travnik; Vinograd; Koristen ali škodljiv?; Gnojenje in
pesticidi – človek onesnaževalec; Človek onesnažuje vodo in podtalnico; Človek onesnažuje zrak; Človek onesnažuje prst
Didaktično – metodični pristop pri naravoslovju
Pri pouku naravoslovja je pomembo, da učenci razvijajo kompleksno in kritično mišljenje, ustvarjalnost, se učijo ravnati s podatki, učinkovitega
izražanja in utemeljevanje svojih idej, samostojnega in samozavestnega pristopa k reševanju problemov, za katere ni preprostih in
poenostavljenih rešitev, da se navajajo na timsko delo in sodelovanje z drugimi.
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Pri pouku naravoslovja učitelj ustvarja spodbudno učno okolje in situacije, ki omogočajo učencem odkrivanje, ustvarjanje in oblikovanje spoznanj
skozi spoznaven postopke: opazovanje, opisovanje, primerjanje, uvrščanje, razvrščanje, napovedovanje, induktivno in deduktivno sklepanje,
dokazovanje, eksperimentiranje, reševanje problemov itd.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. RAZRED
ČLOVEK IN USTVARJANJE
• Ravnanje v tehnični delavnici, organizacija in vzdrževanje delovnega prostora,
• varnost učencev pri delu,
• vloga tehnike.

DOKUMENTACIJA
•
•
•
•
•
•
•
•

Osnovna znanja in spretnosti v risanju črt,
pravila skiciranja in risanja ter uporaba,
uporaba orodja in pribora za tehnično risanje,
pokončna tehnična pisava,
kotiranje ravnih robov, kroga in loka,
oblikovanje in skiciranje ideje za izdelek iz lesa,
tehnična in tehnološka dokumentacija (papir, les),
risanje oziroma 3D modeliranje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D).

• Papirna gradiva:
področja uporabe papirnih gradiv,
pomen, uporabnost, vrste, formati, surovine, sestavine in izdelava papirja ter vpliv na okolje, zbiranje odpadnega papirja,
preizkušanje lastnosti papirnih gradiv, načrtovanje in izdelava izdelkov iz papirnih gradiv (embalažna škatla, nosilna konstrukcija),
analiziranje sestave embalažne škatle,
načrtovanje in izdelava embalažne škatle za majhen predmet,
risanje mreže z računalniškim grafičnim orodjem,
vpliv oblike profilov na trdnost konstrukcije, preoblikovanje papirja v profile in gradnja nosilne konstrukcije,
lepila za papirna gradiva, postopki, orodja in pripomočki za obdelavo papirnih gradiv,
pomen in uporaba površinskih premazov,
vrednotenje dela in izdelka, izračun cene,
preverjanje trdnosti konstrukcije, poklici v papirništvu in potrebne sposobnosti.
• Les:
les kot obnovljivo naravno gradivo,
vpliv gozda na okolje, odnos do lesa,
prednosti in slabosti uporabe lesa,
pridobivanje in predelava lesa in polizdelki,
preizkušanje lastnosti lesa,
načrtovanjeinizdelavapredmetaizlesa, uporaba različnih lesnih zvez,
obdelovalni postopki, orodje in stroji,
površinska zaščita lesa,
sposobnosti in poklici v lesarstvu,
oblikovanje cene izdelka.
Gradiva in tehnologije okolja
lesarstvo,obdelavatekstila,kamnoseštvo, lončarstvo, usnjarstvo, obdelava slame idr.

TEHNIČNA SREDSTVA
•
•
•
•
•

Glavni sestavni sklopi stroja in njihova vloga.
Ekonomika
Razvojni, proizvodni in prodajni ciklus predmeta,
osnovni elementi za izračun vrednosti izdelka in za določitev cene,
vpliv posameznega elementa na višino cene.

RAČUNALNIK IN KRMILJENJE, RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA
• Risanje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D),
• izračun cene izdelka z računalniškim orodjem.
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GRADIVA IN OBDELAVE (tehnologija)

Didaktična – metodična priporočila
Učenci spoznavajo tehnično področje tako, da opazujejo predmete in procese v resničnem svetu. Pri tem odkrivajo vprašanja, za katera iščejo
ideje za rešitve, pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti ter oblikujejo svoj pogled na naravo in svojo vlogo v
njej. Zato so vsebine predmeta tehnika in tehnologija v učnem načrtu razporejene v poglavja tako, da tvorijo zaokrožene sklope, ki jih učenci
usvojijo v projektih oziroma projektnih nalogah.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7. RAZRED
DOKUMENTACIJA
•
•
•
•
•
•

Risanje predmetov v pravokotni projekciji na tri ravnine,
skiciranje in risanje z računalniškim orodjem (CAD, 3D),
vrste risb,
oblikovanje in skiciranje ideje za izdelek iz umetne snovi,
tehnična in tehnološka dokumentacija (umetne snovi),
risanje oziroma 3D modeliranje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D).

GRADIVA IN OBDELAVE (tehnologija)
• Umetne snovi:
področja uporabe umetnih snovi v vsakdanjem življenju in tipični izdelki,
surovine za proizvodnjo umetnih snovi,
vrste, lastnosti, prednosti in slabosti umetnih snovi,
načrtovanje, izdelava in cena izdelka,
tehnološki postopki obdelave umetnih snovi (odrezavanje, preoblikovanje, vlečenje, litje),
orodja, stroji in pripomočki,
varnost pri delu,
vpliv proizvodnje in uporabe umetnih snovi na okolje, predelava odsluženih predmetov iz umetnih snovi.
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TEHNIČNA SREDSTVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uporabnost električne energije,
gradniki električnega kroga, gradnja modelov,
prevodniki in izolanti,
simboli gradnikov in sheme električnih vezij,
stikalo kot krmilni element,
električna napetost virov in enota zanjo,
nevarnosti električnega toka,
vpliv proizvodnje in porabe električne energije na okolje,
alternativni viri (sončna, vetrna elektrarna idr.),
električni porabniki, električni motorji,
vezja z več stikali, tabela logičnih stanj,
odvisnost smeri vrtenja enosmernega motorja od smeri električnega toka,
uporaba gonil za zmanjševanje števila vrtljajev (zobniško, polžasto),
konstruiranje, gradnja in vrednotenje delovanja modelov.
Ekonomika
Razvojni, proizvodni in prodajni ciklus predmeta,
osnovni elementi za izračun vrednosti izdelka in za določitev cene,
vpliv posameznega elementa na višino cene.

RAČUNALNIK IN KRMILJENJE, RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA
• Risanje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D),
• izračun cene izdelka z računalniškim orodjem.
Didaktična – metodična priporočila
Učenci spoznavajo tehnično področje tako, da opazujejo predmete in procese v resničnem svetu. Pri tem odkrivajo vprašanja, za katera iščejo
ideje za rešitve, pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti ter oblikujejo svoj pogled na naravo in svojo vlogo v
njej. Zato so vsebine predmeta tehnika in tehnologija v učnem načrtu razporejene v poglavja tako, da tvorijo zaokrožene sklope, ki jih učenci
usvojijo v projektih oziroma projektnih nalogah.
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TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8. RAZRED
DOKUMENTACIJA
•
•
•
•
•
•

Predstavitev telesa v prostorski projekciji,
pomen risanja v izometrični projekciji,
skiciranje in risanje predmeta v izometrični oziroma prostorski projekciji,
skiciranje predmeta iz pločevine ali žice,
tehnična in tehnološka dokumentacija (kovine, konstrukcije),
risanje oziroma 3D modeliranje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D).

GRADIVA IN OBDELAVE (tehnologija) Kovine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

značilnosti in uporabnost najpogostejših kovin,
vrste in delitev kovin, preizkušanje njihovih lastnosti,
kovinski polizdelki,
načrtovanje, izdelava izdelka iz pločevine ali žice, vrednotenje,
tehnološki postopki obdelave kovin,
varnost pri delu,
nadzor in meritve, kljunasto merilo,
delitev dela, tekoči trak,
vpliv proizvodnje in uporabe kovin na okolje, predelava odpadkov,
poklici v kovinarstvu in potrebne sposobnosti.

• Motorji:
utemeljitev zahteve po motorjih,
proučevanje motorjev z notranjim zgorevanjem,
vpliv motorizacije na okolje in ukrepi za izboljšanje varnosti v prometu,
poklici v prometu.
• Gonila:
vrste gibanj na napravah in strojih,
vloga gonil v strojih in elementov: os, gred, vrtišče, ležaj in maziva, sestava,delovanjeinuporabaročičnega, zobniškega, polžastega in
verižnega gonila,
prestavno razmerje,
gradnja modelov naprav z uporabo gonil,
gonila na kolesu.
• Ekonomika
Razvojni, proizvodni in prodajni ciklus predmeta,
osnovni elementi za izračun vrednosti izdelka in za določitev cene,
vpliv posameznega elementa na višino cene.

RAČUNALNIK IN KRMILJENJE, RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA
•
•
•
•

Risanje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D),
izračun cene izdelka z računalniškim orodjem,
računalniško krmiljene naprave,
povezava računalnika z napravami preko vhodov in izhodov,

Didaktična – metodična priporočila
Učenci spoznavajo tehnično področje tako, da opazujejo predmete in procese v resničnem svetu. Pri tem odkrivajo vprašanja, za katera iščejo
ideje za rešitve, pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti ter oblikujejo svoj pogled na naravo in svojo vlogo v
njej. Zato so vsebine predmeta tehnika in tehnologija v učnem načrtu razporejene v poglavja tako, da tvorijo zaokrožene sklope, ki jih učenci
usvojijo v projektih oziroma projektnih nalogah.
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TEHNIČNA SREDSTVA

GOSPODINJSTVO 6. RAZRED
MODUL: BIVANJE IN OKOLJE (11 ur)
Sklop: Proizvodnja
• Kaj vse potrebujem
Sklop: Ekološko osveščen potrošnik
• Moj odnos do okolja

MODUL: HRANA IN PREHRANA (41,5 ur)
Sklop: Hrana in prehrana
• Zakaj jem?
• Ali je pomembno, kaj jem?
• Razvrščanje živil v skupine
Sklop: Higiena prehrane + Označevanje živil
• Ali mi hrana lahko škoduje?
Sklop: Mehanska in toplotna obdelava živil
• Kaj moram vedeti preden začnem kuhati?
• Kuhajmo skupaj
Didaktično – metodični poudarki in izvedba GOS
Poučevanje in učenje gospodinjstva temeljita na splošno didaktičnih načelih in specialno didaktičnih metodah (praktično delo in razvijanje
spretnosti, problemski pouk, projektno delo, terensko delo).
Učenci izvajajo različne aktivnosti: izdelujejo plakate, urejajo zbirke, predstavljajo svoje zamisli, tako da opisujejo, skicirajo, rišejo. Druge
praktične dejavnosti so tudi konkretni preizkusi (priprava in serviranje jedi).
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AKTIV ZA ŠPORT
Velja, ko zaradi omejitev, ki izhajajo iz priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zaradi prostorskih oziroma kadrovskih pogojev ni več
mogoče izvajati pouka za vse učence v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. V okviru C- modela se izvaja pouk na daljavo za učence od
6.-9. razreda. Za učence četrtega in petega razreda ravnatelj odloči o izvajanju pouka v šoli ali na daljavo.
Šola izvaja obvezni in razširjeni program. Ne izvaja ekskurzij, plavalnih tečajev,… Aktivnosti na dnevih dejavnosti – športnih dnevih bodo
namenjene samostojnemu delu učencev, njihovemu aktivnemu in sistematičnemu dopolnjevanju in poglabljanju teoretičnega znanja, ki so ga
pridobili v procesu učenja.
Učenci bodo dobili 1x tedensko navodila za delo, izvajali pa jih bodo lahko po svojem prilagojenem urniku. Dobili bodo kratka, jasna in razumljiva
navodila za delo, preko spletnih učilnic e-asistenta.
Dvosmerna komunikacija z učenci in starši bo potekala preko učenčevega maila.
Pri svojem delu bodo učenci potrebovali A4 brezčrtni zvezek, v katerega bodo občasno dokazovali svoje učenje, znanje in delo. Priporočamo, da
si vsak učenec priskrbi za nemoteno delo doma eno žogo. Občasno bodo svoje delo dokazovali s slikovnim gradivom.
Načrt ocenjevanja pri predmetu šport in izbirnih predmetih:
Sprotno delo (pošiljanje slikovnega gradiva)
Pisni izdelek v obliki kviza (teorija)

MINIMALNI STANDARDI ZNANJA PRI PREDMETU ŠPORT 4. – 9. razreda IN IZBIRNIH PREDMETOV
4., 5., 6. razred:
Splošna kondicijska priprava:
Učenec pozna nekatere naloge za razvoj moči, vzdržljivosti in gibljivosti ter pomen kondicijske pripravljenosti kot enega od dejavnikov zdravega
življenjskega sloga.
Atletika: Učenec zna teči z visokega štarta in skočiti v daljino z mesta. Sposoben je teči daljšo razdaljo v počasnejšem tempu. Pozna osnovne
atletske pojme.
Gimnastika: Učenec izvaja sklop gimnastičnih vaj po navodilih učitelja. Sposoben je zadržati položaj telesa v preprosti drži. Pozna pomen
ogrevanja in nekatere raztezne in krepilne vaje. Poimenuje osnovne položaje in gibanja telesa.
Ples: Učenec zna zaplesati ljudski, družabni ples ali katerokoli drugo zvrst plesa. Razlikuje hitra in počasna, enakomerna in neenakomerna
gibanja.
Male športne igre: Učenec izvaja nekatere osnovne tehnične elemente malih športnih iger, pozna osnovna pravila in temeljne pojme malih
športnih iger ter spoštuje pravila športnega obnašanja.
Pohodništvo: Učenec je sposoben hoditi dve uri z daljšimi postanki. Pozna vpliv hoje na organizem, pravila varne hoje in prvo pomoč pri praskah,
žuljih in pikih žuželk ter zaščito pred insekti. Ravna v skladu z načeli varovanja narave.

186

Druge dodatne vsebine (joga, aerobika, borilne veščine, rolanje, kolesarjenje, rolkanje,…):
Učenec se varno ukvarja z izbranim športom.

7., 8. in 9. razred:
Splošna kondicijska priprava:
Učenec preveri svojo telesno pripravljenost in pozna naloge za razvoj moči, gibljivosti in aerobne vzdržljivosti.
Atletika: Učenec izvaja osnovne vaje za spopolnjevanje tehnike teka. Teče z nizkega in visokega štarta. Sposoben je teči v zmernem tempu vsaj
12 minut (lahko tudi z vmesno hojo). Pozna nekatere atletske pojme. Zna izmeriti svoj srčni utrip.
Gimnastika: Učenec s pomočjo učitelja sestavi sklop nekaterih gimnastičnih vaj. Pozna pomen ogrevanja in nekatere raztezne in krepilne vaje.
Poimenuje osnovne položaje in gibanja telesa.
Ples: Učenec zna zaplesati družabni ples ali katerokoli drugo zvrst plesa. Upošteva plesni bonton.
Športne igre: Učenec izvede nekatere osnovne tehnične elemente športnih iger. Pozna in upošteva pravila iger, nekatere sodniške znake in
pravila športnega obnašanja.
Pohodništvo: Učenec je sposoben hoditi dve do tri ure z daljšimi postanki. Upošteva pravila varne hoje. Giblje se po označeni poti. Upošteva
pravila varne hoje in zna nuditi prvo pomoč pri lažjih poškodbah.
Druge dodatne vsebine (joga, aerobika, borilne veščine, rolanje, kolesarjenje, rolkanje,…):
Učenec se varno ukvarja z izbranim športom.

Izbrani šport Nogomet : obvladajo osnove nogometa do mere, da lahko uspešno in sproščeno igrajo
poznajo osnovne tehnične in taktične elemente nogometne igre
poznajo in upoštevajo osnovna pravila igre
v igri upoštevajo pravila fair playa
učenci razvijajo oziroma vzdržujejo raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na stopnji, ki prispeva k skladnemu telesnemu razvoju in
omogoča učinkovito gibanje in igranje nogometa
Neobvezni izbirni predmeti - Šport
Splošna kondicijska priprava in atletika:
učenci razvijajo oziroma vzdržujejo raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na stopnji, ki prispeva k skladnemu telesnemu razvoju in omogoča
učinkovito gibanje
znajo spremljati svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti ter izbrati oblike in vaje s katerimi jih bodo izboljšali
Pohodništvo: poznajo vpliv hoje na organizem
Badminton in namizni tenis: znajo osnove, do mere, da lahko uspešno igrajo enostavno igro
Športne igre: obvladajo osnove športnih iger do mere, da lahko uspešno in sproščeno igrajo
Druge dodatne vsebine (joga, aerobika, rolanje, kolesarjenje, rolkanje,…):
Učenec se varno ukvarja z izbranim športom
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Izbirni predmeti
• Šport za zdravje in Šport za sprostitev
• Splošna kondicijska priprava in atletika:
učenci razvijajo oziroma vzdržujejo raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na stopnji, ki prispeva k skladnemu telesnemu razvoju in
omogoča učinkovito gibanje
znajo spremljati svoje gibalne in funkcionalne sposobnosti ter izbrati oblike in vaje s katerimi jih bodo izboljšali
• Pohodništvo:
poznajo vpliv hoje na organizem
• Badminton in namizni tenis:
znajo osnove , do mere, da lahko uspešno igrajo enostavno igro
• Športne igre:
obvladajo osnove športnih iger do mere, da lahko uspešno in sproščeno igrajo
• Druge dodatne vsebine (joga, aerobika, borilne veščine, rolanje, kolesarjenje, rolkanje,…):
Učenec se varno ukvarja z izbranim športom.

IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI PREDMET FILOZOFIJA ZA OTROKE – ETIČNA
RAZISKOVANJA (7. - 9. RAZRED)
V primeru poučevanja na daljavo bodo učenci dobili navodila za delo enkrat na teden (predvidoma ob ponedeljkih). Za vsako nalogo bodo imeli en
teden časa. V spletno učilnico bom naložila vse napotke in učencem napisala, kaj morajo opraviti v tistem tednu. V spletni učilnici bodo dobili tudi
povezave na dodatno gradivo/kvize/interaktivne naloge. Za pouk na daljavo bodo potrebovali tudi učbenik, ki so ga prejeli iz šolskega sklada na
začetku šolskega leta. Za utrjevanje znanja bom učencem pripravila različne učne liste, ki jih bom naložila v spletno učilnico.
Predviden razpored ur po tematskih sklopih:
Enota/tematski sklop
Predlog
1. sklop: Prav in narobe
8
2. sklop: Svoboda in pravila
5
3. sklop: Vrednote, dejstva, mnenje
7
4. sklop: Poštenost
6
5. sklop: Prijateljstvo
6
6. sklop: O diskusiji
3
DIDAKTIČNO - METODIČNI POUDARKI IN IZVEDBA
Učenec naj redno spremlja objave učitelja v spletni učilnici. Navodila naj natančno prebere. Dela naj po korakih: ko opravi 1. nalogo, naj nadaljuje
z 2. nalogo. Ko se učenec uči sam doma, je motivacija še toliko bolj pomembna. Narediti nalogo, ki jo objavi učitelj v spletni učilnici, ni dovolj.
Predvsem je pomembno utrjevanje: utrjevanje znanja z didaktičnimi nalogami, ki jih dobi učenec v spletni učilnici (spomin, domino, kartice
»vprašanje-odgovor«, tombola, kviz) ter utrjevanje znanje na način, ki posamezniku najbolj ustreza (podčrtovanje, barvanje ključnih besed z
različnimi barvami, izpisovanje ključnih besed na rob besedila, izdelava miselnega vzorca, ponavljanje vsebin na glas, odgovarjanje na vprašanja o
snovi, pripovedovanje o snovi).

IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA - 4. – 6. RAZRED
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V primeru poučevanja na daljavo bodo učenci dobili navodila za delo enkrat na teden (predvidoma ob ponedeljkih). Za vsako nalogo bodo imeli en
teden časa. V spletno učilnico bom naložila vse napotke in učencem napisala, kaj morajo opraviti v tistem tednu. V spletni učilnici bodo dobili tudi
povezave na dodatno gradivo/kvize/interaktivne naloge. Za pouk na daljavo bodo potrebovali tudi učbenik, ki so ga prejeli iz šolskega sklada na
začetku šolskega leta. Za utrjevanje znanja bom učencem pripravila različne učne liste, ki jih bom naložila v spletno učilnico.
Enota/tematski sklop
Uvod
Jaz in drugi

Introduzione
Come ti chiami?
La mia famiglia
Moj vsakdan
Frutta e verdura
Al ristorante
Topolino
e-bralno tekmovanje
dibiblioteca
Utrjevanje, pisno preverjanje in ocenjevanje znanja ter evalvacija
Moje okolje, živali
Che tempo fa?
Jaz in moj svet, zabava
Il mio tempo libero
Gli sport
I giochi
Moj vsakdan
In negozio
Quanto costa?
In cartoleria
Utrjevanje, pisno preverjanje in ocenjevanje znanja ter evalvacija
Praznovanja
Feste e festività

Predlog
2 uri
4 ure
4 ure
4 ure
4 ure
8 ur
7 ure
4 ure
2 uri
4 ure
2 uri
4 ure
4 ure
2 uri
7 ure
8 ur

DIDAKTIČNO - METODIČNI POUDARKI IN IZVEDBA
Učenec naj redno spremlja objave učitelja v spletni učilnici. Navodila naj natančno prebere. Dela naj po korakih: ko opravi 1. nalogo, naj nadaljuje
z 2. nalogo. Ko se učenec uči sam doma, je motivacija še toliko bolj pomembna. Narediti nalogo, ki jo objavi učitelj v spletni učilnici, ni dovolj.
Predvsem je pomembno utrjevanje: utrjevanje znanja z didaktičnimi nalogami, ki jih dobi učenec v spletni učilnici (spomin, domino, kartice
»vprašanje-odgovor«, tombola, kviz) ter utrjevanje znanje na način, ki posamezniku najbolj ustreza (podčrtovanje, barvanje ključnih besed z
različnimi barvami, izpisovanje ključnih besed na rob besedila, izdelava miselnega vzorca, ponavljanje vsebin na glas, odgovarjanje na vprašanja o
snovi, pripovedovanje o snovi).
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IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA 1 (7. RAZRED)
V primeru poučevanja na daljavo bodo učenci dobili navodila za delo enkrat na teden (predvidoma ob ponedeljkih). Za vsako nalogo bodo imeli en
teden časa. V spletno učilnico bom naložila vse napotke in učencem napisala, kaj morajo opraviti v tistem tednu. V spletni učilnici bodo dobili tudi
povezave na dodatno gradivo/kvize/interaktivne naloge. Za pouk na daljavo bodo potrebovali tudi učbenik, ki so ga prejeli iz šolskega sklada na
začetku šolskega leta. Za utrjevanje znanja bom učencem pripravila različne učne liste, ki jih bom naložila v spletno učilnico.
Predviden razpored ur po tematskih sklopih:
Enota/tematski sklop
sklop 0 Benvenuti!
sklop 1 Primo giorno di scuola
sklop 2 Tanti auguri!
sklop 3 Foto di classe
Ponovitev: Tiriamo le somme
Utrjevanje, pisno preverjanje in ocenjevanje znanja ter evalvacija
sklop 4 Un nuovo compagno
sklop 5 Ma che bella giornata!
sklop 6 Ti presento i miei
Ponovitev: Tiriamo le somme
Utrjevanje, pisno preverjanje in ocenjevanje znanja ter evalvacija
Srečanje z vrstniki iz Romansa

Predlog
4 ure
7 ur
7 ur
7 ur
1 uri
8 ur
7 ur
7 ur
7 ur
1 uri
8 ur
6 ur

DIDAKTIČNO - METODIČNI POUDARKI IN IZVEDBA
Učenec naj redno spremlja objave učitelja v spletni učilnici. Navodila naj natančno prebere. Dela naj po korakih: ko opravi 1. nalogo, naj nadaljuje
z 2. nalogo. Ko se učenec uči sam doma, je motivacija še toliko bolj pomembna. Narediti nalogo, ki jo objavi učitelj v spletni učilnici, ni dovolj.
Predvsem je pomembno utrjevanje: utrjevanje znanja z didaktičnimi nalogami, ki jih dobi učenec v spletni učilnici (spomin, domino, kartice
»vprašanje-odgovor«, tombola, kviz) ter utrjevanje znanje na način, ki posamezniku najbolj ustreza (podčrtovanje, barvanje ključnih besed z
različnimi barvami, izpisovanje ključnih besed na rob besedila, izdelava miselnega vzorca, ponavljanje vsebin na glas, odgovarjanje na vprašanja o
snovi, pripovedovanje o snovi).

V primeru poučevanja na daljavo bodo učenci dobili navodila za delo enkrat na teden (predvidoma ob ponedeljkih). Za vsako nalogo bodo imeli
en teden časa. V spletno učilnico bom naložila vse napotke in učencem napisala, kaj morajo opraviti v tistem tednu. V spletni učilnici bodo dobili
tudi povezave na dodatno gradivo/kvize/interaktivne naloge. Za pouk na daljavo bodo potrebovali tudi učbenik, ki so ga prejeli iz šolskega sklada
na začetku šolskega leta. Za utrjevanje znanja bom učencem pripravila različne učne liste, ki jih bom naložila v spletno učilnico.
Predviden razpored ur po tematskih sklopih:
Enota/tematski sklop
sklop 0 Ponovitev
sklop 7 Da grande voglio fare…
sklop 8 Faccaimo spese!
sklop 9 Buone vacanze!
Ponovitev: Tiriamo le somme
Utrjevanje, pisno preverjanje in ocenjevanje znanja ter evalvacija
sklop 0 Si riparte
sklop 1 Un appuntamento
sklop 2 L'ora di educazione fisica
sklop 3 Un pomeriggio al cinema
Ponovitev: Tiriamo le somme
Utrjevanje, pisno preverjanje in ocenjevanje znanja ter evalvacija

Predlog
2 uri
8 ur
8 ur
8 ur
1 ura
8 ur
2 uri
8 ur
8 ur
8 ur
1 ura
8 ur

DIDAKTIČNO - METODIČNI POUDARKI IN IZVEDBA
Učenec naj redno spremlja objave učitelja v spletni učilnici. Navodila naj natančno prebere. Dela naj po korakih: ko opravi 1. nalogo, naj nadaljuje
z 2. nalogo. Ko se učenec uči sam doma, je motivacija še toliko bolj pomembna. Narediti nalogo, ki jo objavi učitelj v spletni učilnici, ni dovolj.
Predvsem je pomembno utrjevanje: utrjevanje znanja z didaktičnimi nalogami, ki jih dobi učenec v spletni učilnici (spomin, domino, kartice
»vprašanje-odgovor«, tombola, kviz) ter utrjevanje znanje na način, ki posamezniku najbolj ustreza (podčrtovanje, barvanje ključnih besed z
različnimi barvami, izpisovanje ključnih besed na rob besedila, izdelava miselnega vzorca, ponavljanje vsebin na glas, odgovarjanje na vprašanja o
snovi, pripovedovanje o snovi).
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IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA 2 (8. RAZRED)

IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA 3 (9. RAZRED)
V primeru poučevanja na daljavo bodo učenci dobili navodila za delo enkrat na teden (predvidoma ob ponedeljkih). Za vsako nalogo bodo imeli
en teden časa. V spletno učilnico bom naložila vse napotke in učencem napisala, kaj morajo opraviti v tistem tednu. V spletni učilnici bodo dobili
tudi povezave na dodatno gradivo/kvize/interaktivne naloge. Za pouk na daljavo bodo potrebovali tudi učbenik, ki so ga prejeli iz šolskega sklada
na začetku šolskega leta. Za utrjevanje znanja bom učencem pripravila različne učne liste, ki jih bom naložila v spletno učilnico.
Predviden razpored ur po tematskih sklopih:
Enota/tematski sklop
Predlog
sklop 0 Ponovitev
2 uri
sklop 4 Che fame!
8 ur
sklop 5 Buone feste!
8 ur
sklop 6 La settimana bianca
8 ur
Ponovitev: Tiriamo le somme
1 ura
Utrjevanje, pisno preverjanje in ocenjevanje znanja ter evalvacija
8 ure
sklop 7 Carnevale
6 ur
sklop 8 Ma che bella musica!
7 ur
sklop 9 Che tempo fa?
7 ur
Ponovitev: Tiriamo le somme
1 ura
Utrjevanje, pisno preverjanje in ocenjevanje znanja ter evalvacija
8 ure
DIDAKTIČNO - METODIČNI POUDARKI IN IZVEDBA
Učenec naj redno spremlja objave učitelja v spletni učilnici. Navodila naj natančno prebere. Dela naj po korakih: ko opravi 1. nalogo, naj nadaljuje
z 2. nalogo. Ko se učenec uči sam doma, je motivacija še toliko bolj pomembna. Narediti nalogo, ki jo objavi učitelj v spletni učilnici, ni dovolj.
Predvsem je pomembno utrjevanje: utrjevanje znanja z didaktičnimi nalogami, ki jih dobi učenec v spletni učilnici (spomin, domino, kartice
»vprašanje-odgovor«, tombola, kviz) ter utrjevanje znanje na način, ki posamezniku najbolj ustreza (podčrtovanje, barvanje ključnih besed z
različnimi barvami, izpisovanje ključnih besed na rob besedila, izdelava miselnega vzorca, ponavljanje vsebin na glas, odgovarjanje na vprašanja o
snovi, pripovedovanje o snovi).
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IZBIRNI PREDMET VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO (7., 8. IN
9. RAZRED)
Radio je izbirni predmet, ki spada v sklop predmetov vzgoja za medije. Izbirni predmet vzgoja za medije – radio se izvaja za učence 7., 8. in
9. razreda. Pouk bo potekal po predvidenem LDN za IP Vzgoja za medije – radio.
V primeru poučevanja na daljavo bodo učenci dobili navodila za delo enkrat na teden (predvidoma ob ponedeljkih). Za vsako nalogo bodo imeli en
teden časa. V spletno učilnico bom naložila vsa navodila in napotke ter jim napisala, kaj morajo opraviti v tistem tednu. V spletni učilnici bodo
dobili tudi povezave na dodatno gradivo in interaktivne naloge. Posluževali se bomo različnih oblik pouka, ogledali si bomo učne vsebine iz spleta,
uporabljali bodo dostope do radijskih postaj, oddaj in podcastov ter različna gradiva v elektronski obliki. Predvideno je tudi praktično delo:
snemanje podcasta ali radijske igre (po navodilih). Za utrjevanje znanja bom učencem pripravila različne učne liste, ki jih bom naložila v spletno
učilnico. Učenci bodo pridobili vsaj tri ocene (v obliki seminarskih nalog in poročil).
Pomembno je, da se učenec/učenka osamosvaja in pridobiva delovne in učne navade. Tedensko naj poskrbi za urejeno in zapisano učno snov. Dela
naj redno in sistematično.
V primeru šolanja od doma predvidevam komunikacijo preko eAsistenta in Offica 365. S starši in učenci bom komunicirala preko eAsistenta.
Časovna razporeditev vsebin:
ENOTA NASLOV TEMATSKEGA SKLOPA
ŠTEVILO UR
1.
Skupne značilnosti medijev
3
2.
Nastanek radia
3
3.
Značilnosti radia
3
4.
Delitev radijskih postaj
3
5.
Novinarska etika
3
6.
Oglaševanje in propaganda
3
7.
Konstrukcija medijske realnosti
3
8.
Novinarsko delo pri radiu
3
9.
Medijsko občinstvo
3
10.
Kako postati kritični medijski posameznik
3
11.
Pocast
3
Utrjevanje
4
SKUPAJ
35
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*Možno je, da ne bomo obravnavali vseh učnih enot zaradi nepredvidenih okoliščin (virus Covid 19) in časovne situacije. Spremembe bom najavila
sproti. Pridržujem si pravice do sprememb pri pouku glede na nepredvidljivo situacijo.
Didaktično-metodični poudarki:
Učenec naj redno spremlja objave učitelja v spletni učilnici. Navodila naj prebere natančno in naj dela po korakih, vsako nalogo posebej. V
ospredju naj bo motivacija za učenje. Poleg pisanja nalog je posebej pomembno utrjevanje znanja z didaktičnimi nalogami, ki jih dobi učenec v
spletni učilnici ter na način, ki posamezniku najbolj ustreza (podčrtovanje, barvanje ključnih besed z različnimi barvami, izpisovanje ključnih
besed na rob besedila, izdelava miselnega vzorca, ponavljanje vsebin na glas, odgovarjanje na vprašanja o snovi, pripovedovanje o snovi). Učenci
bodo dejavni tudi v odprtih razpravah z učiteljem in ostalimi sošolci preko video kanala (dvosmerno sporazumevanje), spodbuda bo na kritičnem
odnosu in razmišljanju. Vsebina predmeta bo vključevala aktualne dogodke ter konkretne dogodke iz medijskega in družbenega sveta. Učenci si
bodo morebiti ogledali in/ali poslušali posnetke, delali bodo individualno.

IZBIRNI PREDMET UREJANJE BESEDIL
Uvod
Delovanje in osnovna uporaba računalnika
Urejevalnik besedila
Priprava izdelka
Izdelava naloge
Predstavitev izdelkov

(3 ure)
(8 ur)
(4 ure)
(4 ure)
(12 ur)
(4 ure)

Didaktično-metodična priporočila
Pri pouku predmetov s področja računalništva učenci in učenke spoznavajo pomen in vlogo računalnika v sodobni družbi. Pri tem z njim iščejo,
zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo in vrednotijo aktualne informacije, ki jih zanimajo pri delu doma, v šoli in pri zabavi. Pri tem se
posvetujejo tudi z učitelji drugih predmetov in šolskim knjižničarjem.

IZBIRNI PREDMET MULTIMEDIJA
(1 ure)
(3 ur)
(2 ure)
(4 ure)
(17 ur)
(4 ure)
(4 ure)

Didaktično-metodična priporočila
Pri pouku predmetov s področja računalništva učenci in učenke spoznavajo pomen in vlogo računalnika v sodobni družbi. Pri tem z njim iščejo,
zbirajo, obdelajo, oblikujejo, predstavijo in vrednotijo aktualne informacije, ki jih zanimajo pri delu doma, v šoli in pri zabavi. Pri tem se
posvetujejo tudi z učitelji drugih predmetov in šolskim knjižničarjem.

IZBIRNI PREDMET SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Hranljive snovi v povezavi z zdravjem
Kakovost živil in jedi
Priprava zdrave hrane
Prehranske navade

(8 ur)
(3 ure)
(17 ur)
(4 ure)

Didaktično – metodični poudarki in izvedba GOS
Poučevanje in učenje gospodinjstva temeljita na splošno didaktičnih načelih in specialno didaktičnih metodah (praktično delo in razvijanje
spretnosti, problemski pouk, projektno delo, terensko delo).
Učenci izvajajo različne aktivnosti: izdelujejo plakate, urejajo zbirke, predstavljajo svoje zamisli, tako da opisujejo, skicirajo, rišejo. Druge
praktične dejavnosti so tudi konkretni preizkusi (priprava in serviranje jedi).
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Uvod
Priprava na projektno nalogo
Osnutek projektne naloge
Iskanje podatkov
Izdelava predstavitve
Priprava predstavitve
Predstavitev izdelkov

IZBIRNI POREDMET RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI
TEMATSKI SKLOPI:
Naravna dediščina (terensko in laboratorijsko delo)
Značilni ekosistemi domače okolice (terensko in laboratorijsko delo)

(15 ur)
(15 ur)

Didaktično – metodični poudarki in izvedba
Pouk pri vseh izbirnih predmetih je potrebno induvidualizirati oziroma diferencirati, tako, da sposobnejši učenci znanje razširijo in poglobijo, manj
sposobni in manj motivirani pa ponovijo in utrdijo minimalne standarde iz rednega pouka
Pouk naj poteka s čim manj faktografije in naj bo usmerjen v aktivno in (bolj ali manj - po sposobnosti učenca) samostojno delo.
V ospredju naj bo učenje z izkušnjo, ki naj vključuje čim več različnih metod in oblik dela
Učitelj naj se pri izbiri učne snovi osredotoči na konkretno okolje in razmere in iz konkretnega vodi do posplošitev. Učno snov naj obarva v skladu
s stanjem in problemi v neposrednem okolju ( na primer: na obali gospodarski pomen morja itd.)
Posebno pozornost naj posveti etičnim (odgovoren in pozitiven odnos do živih bitij ) in vzgojnim vidikom (varovanje zdravja, delovne navade).
Učenec naj ne izkazuje svojega znanja le verbalno- z odgovori na vprašanja, ampak zlasti z različnimi samostojno izdelanimi izdelki (poskusi,
poročili, risbami, plakati itd.)

IZBIRNI PREDMET NAČINI PREHRANJEVANJA
Prehranjenost
Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja
Prehrana v različnih starostnih obdobjih
Prehrana v posebnih razmerah

(6 ur)
(12 ur)
(10 ur)
(4 ure)

Didaktično – metodični poudarki in izvedba GOS
Poučevanje in učenje gospodinjstva temeljita na splošno didaktičnih načelih in specialno didaktičnih metodah (praktično delo in razvijanje
spretnosti, problemski pouk, projektno delo, terensko delo).
Učenci izvajajo različne aktivnosti: izdelujejo plakate, urejajo zbirke, predstavljajo svoje zamisli, tako da opisujejo, skicirajo, rišejo. Druge
praktične dejavnosti so tudi konkretni preizkusi (priprava in serviranje jedi).

III. UČENJE UČENJA

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

IZBIRNI PREDMET POSKUSI V KEMIJI
Kaj je eksperiment?
Prispevki pomembnejših kemikov k znanosti
Varno eksperimentiranje (piktogrami, R- in S-stavki,…)
Osnovna laboratorijska steklovina
Laboratorijske aparature
Izbrane kemijske in fizikalne lastnosti snovi
Kemijska analiza
Kemijska sinteza
Načrtovanje eksperimenta
Kemijski laboratorij

(2ur)
(4ure)
(1 ura)
(1 ura)
(2 uri)
(4ure)
(4 ure)
(4 ure)
(6 ur)
(4 ure)

Didaktično – metodični pristop kemija
Sodobno poučevanje kemije temelji na eksperimentalnem in problemsko naravnanem pouku (eksperimentalnoraziskovalni pristop, izkustveno in
problemsko učenje). Pri razumevanju kemije so pomembni vsebina (pojmi, dejstva, modeli, teorije), procesi in metode, s katerimi
pridobivamo znanje. Ključna značilnost poučevanja kemije so problemska, znanstvena vprašanja in aktivnosti, s katerimi:
• učenci spoznavajo določene pojme, dejstva, vsebino ali rešijo problem,
• analizirajo empirične podatke, ki jih dobijo na podlagi poskusa ali s študijem virov informacij, in ob pomoči učitelja razvijajo nove pojme,
odkrivajo povezave med njimi in jih povezujejo v pravila.
Pri pouku kemije so pomembni naslednji pristopi:
• Eksperimentalno raziskovalni pristop
• Prostorske predstave, vizualizacijski modeli in IKT
• Delo z viri, predstavljanje informacij in IKT
• Kemijska varnost
• Projektno sodelovalno delo
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UČENJE UČENJA — 1. RAZRED
Pri pouku se poslužujemo različnih pristopov in načinov ter tudi uporabo IKT tehnike (interaktivna tabla). Upamo, da bo pouk v tem šolskem letu
potekal po ustaljenih poteh, v učilnicah oz. šolskih prostorih in z dejavnostmi, ki so prilagojene poučevanju mlajših otrok. V prvem razredu je
pomembno, da učenci pridobivajo prve osnovne delovne in učne navade. Učenci naj sami dnevno skrbijo za urejene šolske potrebščine in dane
zadolžitve s strani učiteljev. Starši naj nadzirajo.
V primeru, da se ponovijo okoliščine povezane s Covid okužbo, bomo prisiljeni organizirati pouk drugače.
V primeru šolanja od doma se je izkazala kot dobra praksa:
Uporaba e – asistenta (Nujno je, da do konca prvega tedna šolanja vsi, ki tega še niste, uredite dostop do e- asisitenta).
Vsaka komunikacija bo potekale preko office365.
Vsebine smo tedensko pošiljali po e- pošti, vsaj enkrat do dvakrat na teden smo komunicirali z starši po telefonu, video srečanji.
Ob dogovorjenih dnevih so starši pošiljali izdelke otrok.
Pri pouku na daljavo predvidevamo, da bo uporaba e-gradiv in platforme Lilibi dostopna vsem učencem, ( ne glede na to, da ne uporabljamo
njihovih učbenikov in delovnih zvezkov), zato je registracija v portal nujna.

UČENJE UČENJA — 2. RAZRED
Pri pouku se poslužujemo različnih pristopov in načinov poučevanja ter smiselno vključujemo interaktivno tablo. V učni proces vključujemo
vsebine iz spletnega portala Lilibi, ki tudi staršem in učencem omogoča dostop do e-gradiv in platforme. Prosimo, da se registrirate v portal Lilibi
s kodo, ki jo boste prejeli z delovnimi zvezki.
V nižjih razredih je pomembno, da učenci pridobivajo prve osnovne delovne in učne navade. Učenci naj sami dnevno skrbijo za urejene šolske
potrebščine in dane zadolžitve s strani učiteljev. V drugem razredu se nadaljuje proces opismenjevanja, zato je zelo pomembno, da učenci vsak
dan v miru doma glasno berejo 10 minut. Branje bomo preverjali ob pomoči vaših podpisov v beležko. Vzpostavite, kolikor je mogoče, dnevno in
tedensko rutino otrokovih in vaših aktivnosti. Starši ne prevzemate otrokove odgovornosti. Učenec naj sam poskrbi za posredovanje informacij, vi
ga le usmerjate, preverjate in po potrebi pomagate.
Upamo, da bo pouk v tem šolskem letu potekal po ustaljenih poteh, v učilnicah oz. šolskih prostorih in z dejavnostmi, ki so prilagojene poučevanju
mlajših otrok. V primeru, da se ponovijo okoliščine povezane s Covid okužbo, bomo organizirali pouk skladno s priporočili.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko:
e-asistenta (nujno je, da do konca prvega tedna šolanja vsi, ki tega še niste, uredite dostop do e- asistenta),
elektronske pošte in drugih platform Office365.
Pri pouku na daljavo predvidevamo uporabo e-gradiv in platforme Lilibi, zato je registracija v portal nujna.
Pri pouku se poslužujemo različnih pristopov in načinov poučevanja ter smiselno vključujemo interaktivno tablo. V učni proces vključujemo
vsebine iz spletnega portala Lilibi, ki tudi staršem in učencem omogoča dostop do e-gradiv in platforme. Prosimo, da se registrirate v portal Lilibi
s kodo, ki jo boste prejeli z delovnimi zvezki.
V nižjih razredih je pomembno, da učenci pridobivajo prve osnovne delovne in učne navade. Učenci naj sami dnevno skrbijo za urejene šolske
potrebščine in dane zadolžitve s strani učiteljev. V drugem razredu se nadaljuje proces opismenjevanja, zato je zelo pomembno, da učenci vsak
dan v miru doma glasno berejo 10 minut. Branje bomo preverjali ob pomoči vaših podpisov v beležko. Vzpostavite, kolikor je mogoče, dnevno in
tedensko rutino otrokovih in vaših aktivnosti. Starši ne prevzemate otrokove odgovornost. Učenec naj sam poskrbi za posredovanje informacij, vi
ga le usmerjate, preverjate in po potrebi pomagate.
Upamo, da bo pouk v tem šolskem letu potekal po ustaljenih poteh, v učilnicah oz. šolskih prostorih in z dejavnostmi, ki so prilagojene poučevanju
mlajših otrok. V primeru, da se ponovijo okoliščine povezane s Covid okužbo, bomo organizirali pouk skladno s priporočili.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko:
e-asistenta (nujno je, da do konca prvega tedna šolanja vsi, ki tega še niste, uredite dostop do e- asistenta),
elektronske pošte in drugih platform Office365.
Pri pouku na daljavo predvidevamo uporabo e-gradiv in platforme Lilibi, zato je registracija v portal nujna.

II. PREDSTAVITEV POTEKA POUKA

PODRUŽNIČNA ŠOLA VOGRSKO

Učiteljice 3. razreda bomo na začetku šolskega leta namenile večjo pozornosti vsebini UČENJE UČENJA, ki jo že sicer obravnavamo pri pouku
spoznavanja okolja.
Pri tem bi poseben poudarek namenile:
• pomenu stalnega urnika, ko naj poteka učenje,
• primernemu prostor za učenje (dobro prezračen, primerno osvetljen),
• odsotnosti motečih faktorjev učenja (radio, televizija, računalnik, telefon),
• pomembnosti odmorov,
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UČENJE UČENJA — 3. RAZRED

• pomenu vsakodnevnega 10 minutnega glasnega branja,
• pomenu sprotnega učenja,
• tehnikam ponavljanja.
Pri pouku se bodo učenci naučili še drugih tehnik učenja: podčrtovanja bistvenih podatkov, odgovorov na vprašanja, povzemanja vsebine.
Velikokrat se med poukom poslužujemo tudi sodelovalnega učenja.
Menimo, da so te vsebine koristne za učence tako pri vsakdanji rutini domačega dela in učenja kot pri učenju na daljavo.
V učni proces vključujemo vsebine iz spletnega portala Lilibi, ki tudi staršem in učencem omogoča dostop do e-gradiv in platforme. Prosimo, da
se registrirate v portal Lilibi s kodo, ki jo boste prejeli z delovnimi zvezki.

UČENJE UČENJA — 4. RAZRED
Učiteljice 4. razreda nameravamo na začetku leta večjo pozornosti nameniti vsebini UČENJE UČENJA, ki jo že sicer obravnavamo pri pouku DRU,
letos pa bi to vsebino še razširili z vsebino UČENJE UČENJA pri učenju na daljavo. Pri tem bi poseben poudarek namenile:
• pomenu stalnega urnika, ko naj poteka učenje;
• primernemu prostor za učenje (dobro prezračen, primerno osvetljen);
• odsotnosti motečih faktorjev učenja (radio, televizija, računalnik, telefon);
• pomembnosti odmorov;
• pomenu sprotnega učenja;
• tehnikam ponavljanja;
Menimo, da so te vsebine koristne za učence tako pri vsakdanji rutini domačega dela in učenja kot pri učenju na daljavo.

UČENJE UČENJA — 5. RAZRED
V 5. razredu imamo naravoslovni dan na temo bralno učne strategije, kjer osvojijo tehniko učenja miselni vzorci.
Pri pouku se naučijo še drugih tehnik učenja:
Paukova strategija, podčrtavanje bistvenih podatkov, odgovori na vprašanja, povzemanje vsebine, strategija VŽN.
Pri pouku se poslužujemo tudi sodelovalnega učenja.
Učenci si sami izberejo tehniko učenja, ki jim najbolj odgovarja.

UČENJE UČENJA — AKTIV ZA SLOVENŠČINO 6.–9. RAZRED
Izvajamo različne oblike pouka, uporabljamo projekcijsko tablo, na kateri predvajamo učne vsebine iz iRokusa in iRokusa+ in različna gradiva v
elektronski obliki.
Pomembno je, da se učenec/učenka osamosvaja in pridobiva delovne in učne navade. Dnevno naj poskrbi za urejeno in zapisano učno snov. Dela
naj redno in sistematično.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko eAsistenta in Offica 365. S starši in učenci bomo učitelji komunicirali preko
eAsistenta.

III. UČENJE UČENJA

UČENJE UČENJA — AKTIV ZA MATEMATIKO
Želje UČENCEV:
Želje STARŠEV: Znanje naj mi ( s čim manj truda) vlijejo v glavo. otrok v šoli otrok doma
Želje UČITELJEV: življenjska filozofija v šoli doma DEJANSKO: Ni niti tako, kot bi si želeli učenci, niti tako, kot bi želeli starši, in tudi ne tako, kot
bi si želeli učitelji. Ne glede na to, kako zelo se učiteljice v šoli potrudijo pri razlagi, to ni dovolj. Če želimo uspeh, je potrebno sodelovanje
učiteljice in vas, učencev. Brez vaše aktivnosti, učenja ni želenega uspeha. Marsikdo misli, da se njemu matematike ni treba učiti. Zmota! Vsak od
vas se vsak dan uči matematiko, če ne drugje, pa v šoli. Seveda pa je učenje matematike nekoliko drugačno kot učenje drugih predmetov.
Matematike se ne učimo na pamet, matematični učbeniki so drugačni od ostalih učbenikov (imajo malo razlage in veliko nalog). Matematiko se
običajno učimo tako, da rešujemo naloge. Ob tem najlažje vidimo, kaj nam gre in kaj ne. Kako se počutite, ko znate rešiti vsako nalogo? Verjetno
dobro. Kaj pa, če ne gre in ne gre? Potem se vam najbrž zdi matematika trapast predmet, ki ga ne marate in itak ni panike, ker matematike v
življenju sploh ne boste rabili. Saj imate kalkulator pa računalnik pa mobitel... Ni čisto tako. Matematiko dejansko rabimo na vsakem koraku in v
mnogih poklicih, zato je bolje za nas, da je ne sovražimo. Ugotovljeno je, da imamo nek šolski predmet raje, če smo pri njem uspešni. Kaj torej
storiti, da boste pri matematiki uspešni? Predstavljamo vam 8 korakov do uspeha. V ŠOLI 1. Redno prinašaj urejene učne pripomočke K pouku
pridi točno. Na pouk se čim hitreje pripravi. Vedno imej s sabo vse učne pripomočke, torej: - karirast zvezek, - šestilo, - geotrikotnik, - učbenik, ošiljen svinčnik ali tehnični svinčnik, - prozorno mapo za shranjevanje učnih listov, - pisala različnih barv. Brez pripomočkov ne boš mogel vsega
narediti. Izposojanje od sošolcev ni dobra rešitev, saj na ta način pri delu zaostajata kar dva: ti in tvoj sošolec. Tako sta kaznovana oba, pa čeprav
je imel tvoj sošolec s seboj vse pripomočke! 2. Pri pouku bodi aktiven/aktivna Še preden se začne razlaga, PREPRIČAJ SAMEGA SEBE, da boš to
uro vseskozi spremljal razlago. Če že moraš sedeti v šoli, potem je najbolje, da ta čas dobro izkoristiš. Škoda bi bilo, da stran vržeš celih 45 minut,
potem se boš moral pa učiti doma. Osredotoči se v to, kar delate, ne glede na to, ali zunaj sije sonce/sneži/ima kakšen oddelek zunaj telovadbo...
Ne razmišljaj, kaj se ti je zgodilo včeraj, kaj bo danes popoldne... Stran s takšnimi mislimi! Osredotoči se v razlago. Med razlago natančno poslušaj
in sodeluj. Če česa ne razumeš, takoj vprašaj. Vsaka učiteljica ti bo z veseljem odgovorila in pojasnila nerazumljivo. 3. Zvezek naj bo urejen
Matematični zvezek naj bo čitljiv in urejen. Pomožne račune piši na desni rob, razlago na sredino. Uporabljaj barvna pisala; z rdečo barvo zapiši
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naslove, definicije, pravila. Pri načrtovanju bodi zelo natančen! Kar je potrebno risati z ravnilom, naj bo zares narisano z ravnilom! Isto velja za
šestilo. Ob koncu ure si ne pozabi zapisati, kaj je za domačo nalogo. 4. Odgovorno ravnaj z učnimi listi Pri matematiki dobiš veliko učnih listov.
Učiteljica vam vedno pove, katere liste moraš prilepiti v zvezek, katere pa shraniti v mapo. Upoštevaj njena navodila. Učnih listov nikar ne tlači v
ovitek zvezka. Tistih učnih listov zagotovo nikoli več ne boš pogledal. Čemu so namenjeni učni listi? a) Nekateri učni listi so dopolnilo razlage.
Tako kot moraš imeti nujno zapisano vso razlago v zvezku, velja tudi za te učne liste. Potrebuješ jih, da boš - ko se boš učil - lahko prebral
razlago, si ogledal primere, se spomnil, kako ste to delali v šoli. b) Na drugih učnih listih pa so vaje. Ti učni listi morajo biti obvezno rešeni. Pozor!
Nekateri učenci zmotno mislijo, da so takšni listi le za enkratno uporabo. Ne! Ko boš čez nekaj časa preletel (rešen) učni list, se ti bo zdelo, da teh
nalog ne znaš več rešiti. Ogledal si boš rešitev in se hitro spomnil, kako si rešil nalogo. Učni listi so zelo dober pripomoček za obnavljanje znanja,
zato jih nikar ne zavrzi. DOMA Verjamemo, da domov prideš utrujen/a, da imaš kup zabavnih opravkov in da se ti res ne ljubi delati za šolo. Če se
pravilno organiziraš, bo dovolj časa za vse - za šolo in za bolj zabavne stvari. Dobro je, da imaš narejen urnik, kdaj se boš učil/a, kateri predmet
se boš učil/a, koliko časa... Kar je najpomembneje: UČITI SE JE TREBA VSAK DAN SPROTI. 5. Uči se sproti Če se učiš vsak dan sproti, za učenje
porabiš bistveno manj časa, kot če se učiš le pred kontrolnimi nalogami. Ne verjameš? No, potem ti bomo to z lahkoto dokazali z matematičnim
računom. V enem dnevu Andrej Blaž med poukom MA Andrej med poukom aktivno posluša in sodeluje. čas učenja: 45 minut/dan Blažu je med
poukom dolgčas. Razlaga ga niti približno ne zanima. čas učenja: 0 minut/dan domače naloge Andrej redno dela domačo nalogo, s čimer utrdi
snov, ki so jo ta dan jemali. čas učenja: 15 minut/dan Blaž ne piše domačih nalog. čas učenja: 0 minut/dan skupaj 1 h/dan 0 h/dan do preverjanja
do preverjanja je cca 30 dni 30 h učenja (7,5 h doma + 22,5 h v šoli) O h učenja med preverjanjem in testom med preverjanjem in testom je cca
6 dni Pri preverjanju znanja Andrej ugotovi, da v bistvu vse zna in se mu ni treba posebej pripravljati na kontrolno nalogo. čas učenja: 0
minut/dan Preverjanje znanja je bilo katastrofalno. Blaž se začne učiti, žal pa mu zmanjkuje časa. čas učenja: 4h/dan skupaj 0 h učenja 24 h
učenja Skupni čas učenja 30 h (od tega 7,5 h v prostem času, ostalo vse v šoli!) 24 h (vse v prostem času) med testom posledice Poleg tega, da s
sprotnim učenjem porabiš za učenje manj časa, ima sprotno učenje še naslednje pozitivne učinke: a) Če se učiš sproti, prideš vsak dan pripravljen
k pouku. Na ta način bistveno lažje slediš razlagi in bistveno več odneseš od pouka. b) Če se učiš sproti, si snov bolje zapomniš. Si se že kdaj
učil/a zadnji hip pred kontrolno nalogo? Ti je uspelo? Najbrž je. Ampak kar se tako na brzino naučiš, žal tudi zelo hitro pozabiš. Kar pa se učiš
sproti, počasi, sproti »nalagaš v možgane«, ti tam ostane bistveno dlje časa. Rezultat sprotnega učenja je dolgotrajno znanje, ki ga bistveno lažje
povezuješ z drugimi znanji in ga tudi lažje uporabljaš. Priporočljivo je, da se matematiko (tako kot druge predmete) učiš na istem mestu, ki je
primerno osvetljeno in kjer imaš dovolj miru za delo. Preden začneš z delom, si pripravi učne pripomočke: geotrikotnik, šestilo, puščico, zvezek,
učbenik. 6. Vsak dan naredi domačo nalogo Pri matematiki opravljanje domačih nalog dejansko pomeni sprotno učenje. Domače naloge so zelo
pomembne, saj z njimi: a) ponoviš snov zadnje ure matematike, b) jo s tem utrdiš in si jo še bolj zapomniš, c) dobiš dober vpogled v to, kakšno je
tvoje znanje. Če ti naloge ne grejo od rok, pomeni, da še ne znaš dobro. Če dobiš vsakokrat napačen rezultat, se je treba še bolj potruditi. Če pa
vse naloge rešiš pravilno, pomeni, da to snov dobro znaš. Učiteljice matematike se zavedamo, kako zelo pomembne so domače naloge, zato se
potrudimo in jih pripravimo prav za vsako uro. Pri načrtovanju domače naloge se držimo »okvira«, naj bi zanjo porabili približno 15 minut, razen
v redkih, izjemnih primerih. Vsakokrat naslednjo uro preverimo rešitve in po potrebi pojasnimo potek reševanja. Ob takem pregledu moraš sam/a
v zvezku popraviti morebitne napake in napisati pravilne rešitve. Učiteljica matematike bo občasno pregledala tvoj zvezek z domačimi nalogami,
zato pazi, da bodo naloge napisane čitljivo in pregledno. Pozor! Domača naloga izgubi ves učinek, če je ne narediš sam/a. Kaj storiti, če naloge ne
znaš narediti? Potem: 1. NE OBUPAJ TAKOJ! BODI VZTRAJEN/VZTRAJNA, TRMAST/A IN VERJEMI: ZMOREŠ!!! 2. ODPRI ZVEZEK. ŠE ENKRAT POJDI
ČEZ PRIMERE, KI STE JIH TA DAN NAREDILI V ŠOLI. DOMAČA NALOGA JE GOTOVO PODOBNA TEM PRIMEROM. 3. SKUŠAJ SI POMAGATI Z
UČBENIKOM. 4. ČE NE GRE IN NE GRE, PROSI ZA POMOČ. Morda ti znajo pomagati že starši, starejši brat ali sestra, morda pa kakšen sošolec/
sošolka. Seveda je pomembno, da začneš nalogo pravočasno delati. Če ugotoviš, da naloge ne znaš rešiti, šele pozno zvečer ali zgodaj zjutraj,
potem boš težje našel pomoč. Če ti torej pri nalogi nihče ne more pomagati, VSAJ IZPIŠI PODATKE in pokaži, da si se naloge res lotil. Prihodnji
dan se NA ZAČETKU URE opraviči učiteljici, da naloge nisi znal narediti in se takoj dogovori z njo, kdaj bi lahko prišel po dodatno razlago.
Pomembno je tudi to, da sam/a razmisliš, zakaj naloge nisi znal/a rešiti. Si zares dobro poslušal/a razlago in spremljal/a pouk? Je bila naloga
pretežka? Če nisi poslušal/a razlage učiteljice, potem se TAKOJ IZBOLJŠAJ. V takem primeru namreč učiteljice ne dajemo dodatne razlage. 7.
Poišči svoj stil učenja Gotovo si slišal/a, da obstajajo različni učni stili: a) za učence z VIDNIM učnim stilom je značilno, da si snov najlažje
zapomnijo, če jo vidijo. Takšni učenci se najlažje učijo s pomočjo plakatov, podčrtavanja, ilustracij, vizualnih asociacij; b) za učence s SLUŠNIM
UČNIM STILOM je značilno, da si snov najlažje zapomnijo, če jo slišijo ali razložijo drugemu. Zanje je priporočljivo, da sedijo čim bližje učiteljice; c)
za učence z GIBALNIM UČNIM STILOM je značilno, da se največ naučijo s preizkušanjem, igranjem, pomaga jim, če se med učenjem gibljejo. Dobro
je, da ugotoviš, na kakšen način se najlažje učiš in potem ta način zares uporabljaš pri učenju. Večina ljudi pa je kombiniranih učnih stilov, kar
pomeni, da si največ zapomnijo, če nekaj vidijo in slišijo in preizkusijo. 8. Ne boj se besedilnih nalog (in matematike nasploh) Največ težav imajo
učenci običajno z besedilnimi nalogami. Imajo kar nekakšen strah in odpor pred njimi. V resnici so besedilne naloge - tako kot ostale naloge lahko lahke, srednje in težke in nobenih se ni potrebno bati. Kako pa se spopasti z besedilnimi nalogami? Pri reševanju besedilnih nalog pomagajo
naslednji koraki: NALOGO PREBERI VEČKRAT OD ZAČETKA DO KONCA. PODČRTAJ KLJUČNE BESEDE, IZPIŠI PODATKE. PREDSTAVI NALOGO: POVEJ JO
S SVOJIMI BESEDAMI, KAJ SPRAŠUJE, ILUSTRIRAJ JO... REŠI NALOGO. OBLIKUJ ODGOVOR (PRED TEM PONOVNO PREBERI VPRAŠANJE, RAZMISLI,
ALI JE REŠITEV SMISELNA). Tako. Razkrili smo ti 8 korakov na poti do uspeha. Tem dodajmo še nekaj osebnostnih lastnosti, ki zelo pomagajo: VZTRAJNOST, DELAVNOST, ZAUPANJE VASE, NATANČNOST, RADOVEDNOST. Učiteljica matematike ti želi, da bi ti matematika (p)ostala simpatična,
lepa, ravno prav skrivnostna, da bi se imel/a pri matematiki lepo in da bi bil uspešen/uspešna.

Pri učenju tujega jezika je pomembno, da učenci sami prevzemajo odgovornost za učenje, urejanje zapiskov ter sprotno in sistematično učenje.
Večkrat poudarimo, da je zbrano in pozorno delo ter aktivno sodelovanje pri pouku pomembno.
Učencem dajemo nasvete za sistematično in učinkovito urejanje zapiskov.
Seznanimo jih z različnimi strategijami učenja tujega jezika.
Svetujemo pri reševanju morebitnih individualnih problemov z učenjem.
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UČENJE UČENJA — AKTIV ZA ANGLEŠČINO

UČENJE UČENJA — AKTIV ZA GEOGRAFIJO
Geografija je predmet, ki se ga ne da naučiti na pamet!
Če bomo upoštevali gornjo trditev, pa še navodila zraven, potem smo na konju, kajti učenje imen gorovij, mest, rek … na pamet je ob tem, da
imamo vedno možnost pogledati na zemljevid, popolnoma odveč in povzroči le nepotrebno zmedo. Sčasoma bomo ugotovili, da je geografija zelo
logična veda.
Učenje geografije se prične že v šoli: pri tem je zelo pomembno je, da zbrano poslušamo razlago, vprašanja in navodila učiteljice ter sledimo delu
pri pouku, saj snov obravnavamo vedno s pomočjo raznih učnih pripomočkov – e – učbenika, atlasa sveta, stenskih zemljevidov in bogatega
slikovnega gradiva.
Snov pregledno in v celoti zapisujemo v zvezek, da nam bo učenje doma lažje.
Vedno poskrbimo, da nosimo v šolo učbenik, saj ga uporabljamo že pri pouku.
Doma za pravilen začetek učenja uporabljajmo te korake:
Pred učenjem samostojno preverimo že pridobljeno znanje z uporabo različnega gradiva.
Najprej učno snov v zvezku in učbeniku samo preletimo. Tako si ustvarimo okvirno sliko o tem, kakšna je snov, ki se jo moramo naučiti (preberimo
naslove, podnaslove, pregledamo zapiske v zvezku, besedilo v učbeniku, slike, grafe, klimograme…).
Snov nato smiselno razdelimo na več manjših delov in se po teh tudi učimo. Izhodišče nam je lahko alineja v zvezku, v učbeniku pa poiščemo
besedilo, ki se nanaša na to alinejo.
Vsako v zvezku in učbeniku poimenovano mesto, goro, reko, puščavo, dolino, morje … poiščemo še na karti v atlasu ali na zemljevidu. Tako si
bomo že s pogledom na zemljevid lahko priklicali v spomin številna dejstva o obravnavanem območju.
Pri učenju si postavimo vprašanja – kaj, kje, zakaj, kako, ki se navezujejo na to, kaj bi radi izvedeli iz dane snovi.
Učimo se z razumevanjem, novo znanje neposredno povezujemo z že pridobljenim znanjem.
Ker poznamo različne tehnike učenja (hitro branje, podčrtovanje, priprava miselnih vzorcev, izpisovanje pomembnih pojmov, zapiske nadgradimo
z miselnim vzorcem, preprosta predstavitev, ki jo pozneje uporabim pri utrjevanju znanja. itn.) je zelo pomembno, da ugotovimo, katere tehnike
nam najbolj ustrezajo in jih zato pogosteje uporabljamo. Tako naredimo učenje prijetnejše in zabavnejše. Učenje torej prilagodimo svojemu
učnemu stilu.
Po učenju na kratko povzamemo vsebino, s katero smo se ukvarjali. Tako si bomo snov bolje zapomnili.
Ko se učenje konča, znamo oceniti, kaj smo si zapomnili in česa ne.
Ko naletimo pri učenju na kakšno oviro, npr. neznan pojem, iščemo hitro rešitev za to oviro in jih sproti odpravljamo, da bi bilo učenje
učinkovitejše. Tako neznan pojem poiščemo v učbeniku, na spletu ali v slovarju, ga spoznamo, razjasnimo pomen ter se učinkoviteje učimo naprej,
ker nas neznana beseda ne bega več.
Učimo se tako, kot sami presodimo, da nam je najlaže, bodisi ob glasbi, bodisi v tišini, tiho ali na glas …
Učimo se sproti in ne pet pred dvanajsto. Priporočljivo je, da se pred ocenjevanjem znanja dogovorimo vsaj z enim, bolje je z dvema sošolcema in
snov skupaj ponovimo na ta način, da drug drugemu zastavljamo vprašanja.
Ko je v šoli spraševanje, si lahko zapišemo vprašanja. Če nam je laže, si pri preverjanju našega znanja pomagajmo z njimi.
Če česa ne razumemo, nas naj ne bo sram povprašati sošolce, če pri njih ne dobimo odgovora, se obrnimo na učiteljico.
Učenje tik pred pisnim ocenjevanjem znanja nam NE KORISTI, nasprotno, dokazano je, da takrat v glavi povzročimo le še večjo zmedo in paniko in
so rezultati zaradi tega slabši.
Četudi dobimo slabšo oceno, kot bi si želeli ali pričakovali, NE OBUPAJMO! Ena slab(š)a ocena v množici dobrih ne pomeni še ničesar – in obratno!

UČENJE UČENJA – IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA
Utrjevanje znanja z didaktičnimi nalogami, ki jih dobi učenec pri pouku ali v spletni učilnici: spomin, domino, kartice »vprašanje-odgovor«,
tombola, kviz
spremljati in vrednotiti svoje učenje in napredovanje (opazovanje svojega učenja glede na cilje, zaznava in premagovanje težav, poznavanje svojih
močnih in šibkih področij);
načrtovati svoje učenje (cilji, vsebine, dejavnosti, pripomočki, predvidevanje posledic, izdelava načrta);
utrjevati znanje na način, ki posamezniku najbolj ustreza: podčrtovanje, barvanje ključnih besed z različnimi barvami, izpisovanje ključnih besed
na rob besedila, izdelava miselnega vzorca, ponavljanje vsebin na glas, odgovarjanje na vprašanja o snovi (staršem, starim staršem ali
sorojencem), pripovedovanje o snovi (staršem, starim staršem ali sorojencem), ogled priporočenih filmčkov na spletu, določanje vrzeli v znanju,
iskanje vzrokov za uspeh in neuspeh, poznavanje notranjega razpoloženja in motivacije; refleksija s pomočjo vprašanj: zakaj, kaj, kako, kje, s
kakšnim namenim, do kdaj, v kakšnem obsegu, kaj je pomembno in zmožnost presoje, kakšen način učenja in poučevanja učencu ustreza.
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UČENJE UČENJA — AKTIV ZA ZGODOVINO
Pri pouku zgodovine bom kompetenco učenje učenja vključila v več različnih oblikah:
• TEHNIKA VŽN (kaj že vem, kaj si želim, kaj sem se naučil)
• METODA SPIN (prednosti, slabosti, izzivi in nevarnosti)- ko ponavljamo tematski sklop
• METODA PV3P (1. preleteti, 2. vprašati se- KAJ BI RAD ZNAL/A?, 3. prebrati, 4. ponovno pregledati- KLJUČNE BESEDE, 5. poročati- PISANJE
POVZETKA)
• UČENJE Z RISANJEM (uporaba simbolov, časovnega traku ali miselnega vzorca)
• IGRA VLOG (zgodovinske situacije, ki jih odigrajo v skupinah)
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•
•
•
•
•
•
•

PRO ET CONTRA- ZA IN PROTI (razprava v dveh skupinah o določeni situaciji, osebi, dogodku…)
ZAMENJAVA VLOGE UČITELJ- UČENEC (vsak učenec v šolskem letu predstavi izbrano izbirno temo)
DOŽIVLJAJSKI SPIS (učenci se vživijo v vlogo neke zgodovinske osebnosti… npr. viteza…)
GRAFITI
MOŽGANSKA NEVIHTA (kot uvod v novo učno uro- asociacije- kaj že vedo na to temo…)
SNEŽNA KEPA (individualen razmislek, nato v paru, nato v skupini- nato predstavitev skupinskih zaključkov)
PAPIRNAT PODSTAVEK (A4 list je razdeljen na 5 pravokotnikov, v skupini so 4 učenci, vsak od učencev istočasno odgovori v svoj del
pravokotnika-nato izmenjajo mnenja in odgovore zapišejo v sredinski pravokotnik, tretji korak je poročanje skupin in iskanje skupnega
odgovora)
• RAZLIČNE ŠTAFETE (učenci odgovarjajo v paru ustno ali na list, vsakič eden…)
• IZMENJAVA V PARU (vsak od obeh učencev predela 1 del gradiva in ga v 2 minutah predstavi svojemu »soparu«)
• GRAFITI (pet plakatov z različnimi ali istimi vprašanji, po 1 minuti se skupine zamenjajo…ko se skupina vrne k svoji mizi, izlušči bistvo)

UČENJE UČENJA — AKTIV ZA ŠPORT
»Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in
informacijami, individualno in v skupinah. Ta kompetenca vključuje zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanju priložnosti, ki so
na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje, obdelavo, sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje
in uporabo nasvetov. Z učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in življenjske izkušnje v različnih okoliščinah:
doma, v službi, pri izobraževanju in usposabljanju. Za kompetenco posameznika sta odločilni motivacija in zaupanje vase.«
Učenje učenja torej poleg sposobnosti pridobivanja, procesiranja, evalviranja, ohranjanja in uporabe znanja, vključuje tudi odnos do lastnega
učenja in zmožnost premagovanja ovir na poti uspešnega učenja.
Kompetence za učenje učenja pri športu:
• Medsebojna pomoč in sodelovanje z vrstniki, pri učenju med poukom športa ter varovanje
• Medgeneracijsko sodelovanje – starejši pomagajo mlajšim pri učenju
• Učenje teorije s pomočjo e-učbenika za šport, …npr.po strategiji PV3P
STRATEGIJA PV3P
Preleteti gradivo (preberemo naslov, pregledamo besedilo, pozorni smo na podnaslove, slikovno gradivo, karte)
Vprašati se (naredimo seznam vprašanj, poskušamo napovedati, kaj bi se radi naučili)
Prebrati gradivo (pozorno preberemo celotno besedilo, sproti zapisujemo nove, neznane besede)
Ponovno pregledati (pojasnimo pomen besed, razdelimo dele besedila na manjše enote, izluščimo bistvene pojme)
Ponoviti (obnovimo s svojimi besedami, odgovorimo na vprašanje iz 2. stopnje, povežemo snov učnega sklopa v celoto, celotno snov še enkrat
dejavno obnovimo po svojem spominu)

UČENJE UČENJA — AKTIV ZA NARAVOSLOVJE
»Učenje učenja« je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in
informacijami, individualno in v skupinah. K tej kompetenci sodi zavedanje o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so
na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje.

UČENJE UČENJA — IZBIRNI PREDMET RADIO
7.–9. RAZRED
Izvajam različne oblike pouka, uporabljam projekcijsko tablo, na kateri predvajam učne vsebine iz spleta, poslužujem se elektronskih dostopov do
radijskih postaj, oddaj in podcastov ter uporabljam različna gradiva v elektronski obliki. Pri govorni predstavitvi imajo učenci možnost, da
pripravijo predstavitev s pomočjo PowerPoint/Prezi ali podobnih programov.
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NAJUČINKOVITEJŠE IN NAJPOGOSTEJŠE UČNE STRATEGIJE SO:
MISELNI VZOREC Miselni vzorec zajema bistvene informacije iz gradiva v obliki ključnih besed (največkrat samostalnike), ki jih določimo po branju
gradiva. Ključne besede pišemo v središče in jih med seboj povezujemo s črtami ali puščicami. Za ločevanje bolj ali manj pomembnih informacij
uporabimo različne črke (velike, male tiskane), različne barve in slikovno gradivo.
PODČRTAVANJE BISTVENIH PODATKOV Podčrtamo samo tiste dele besedila, ki so pomembni za ponavljanje. Pri tem uporabljamo različne sisteme
podčrtavanja: - dvojna črta za bistvene ideje, - enojna črta za podrobnosti, - puščica kot znak povezanosti med podatki, - obkrožanje pomembnih
izrazov, - uporaba markerjev, označevalcev, - obrobne razlage.
POVZEMANJE VSEBINE Po branju določimo bistvene informacije ter jih povzamemo, prestrukturiramo, povemo s svojimi besedami, v pisni ali ustni obliki.
ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA Po branju si postavimo vprašanja, ki zajemajo bistvene informacije. Vprašanja si lahko zapišemo in nanje ustno
(glasno) ali pisno odgovarjamo. Dobro je tudi, če nam vprašanja zastavlja nekdo drug (starši, vrstniki, bratje, sestre ...).
PAUKOVA STRATEGIJA Pred prvim branjem gradiva si priskrbimo prazen list papirja, ki ga razdelimo s črto. Prvemu branju sledi drugo, pri čemer
na list v levi stolpec izpisujemo pomembne informacije (povzetek, bistvene povedi, razlago). Ko je takšen zapis končan, se vrnemo na začetek in v
desni stolpec zapišemo samo ključne besede iz levega. List prepognemo ali levo stran prekrijemo in ponavljamo s pomočjo ključnih besed.

Pomembno je, da se učenec/učenka osamosvaja in pridobiva delovne in učne navade. Tedensko naj poskrbi za urejeno in zapisano učno snov. Dela
naj redno in sistematično. Učenci bodo utrjevali znanje na različne načine. Učenec spremlja in vrednoti svoje učenje in napredovanje, načrtuje
svoje učenje in si izbere svoj način utrjevanja znanja. Učenec naj bo zmožen presoje, kakšen način učenja mu ustreza ob tem pa naj išče
motivacijo. Zastavlja naj si vprašanja zakaj, kaj, kako, kje, s kakšnim namenim, do kdaj, v kakšnem obsegu, kaj je pomembno.
V primeru šolanja od doma predvidevamo komunikacijo preko eAsistenta in Offica 365. S starši in učenci bomo učitelji komunicirali preko eAsistenta.

UČENJE UČENJA — IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA
UPORABA IKT
•
•
•
•

v septembru vsaj 1 šolsko uro namenimo za delo v SU
seznanimo se s prejemanjem, odpiranjem in pošiljanjem dokumentov v Wordu
seznanimo se z načeli vljudnega elektronskega komuniciranja
poskrbimo, da učenci obvladajo osnove Word-a; pokažemo jim, kako pri urejanju besedil vtipkajo znake, značilne za francosko abecedo npr.
krativci, ostrivci, ipd.
• navajamo se na uporabo brezplačnih elektronskih slovarjev na osebnem računalniku in drugih napravah
• učenci občasno dobijo dodatne brezplačne interaktivne vaje za utrjevanje snovi

UČENJE UČENJA
•
•
•
•
•

Pri učenju tujega jezika je pomembno, da učenci sami prevzemajo odgovornost za učenje, urejanje zapiskov ter sprotno in sistematično učenje.
Večkrat poudarimo, da je zbrano in pozorno delo ter aktivno sodelovanje pri pouku pomembno.
Učencem dajemo nasvete za sistematično in učinkovito urejanje zapiskov.
Seznanimo jih z različnimi strategijami učenja tujega jezika.
Svetujemo pri reševanju morebitnih individualnih problemov z učenjem.

UČENJE UČENJA — IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 1
Pri nemščini, ki je izbirni predmet, skozi celotno trajanje učenja jezika pogosto poudarjam in z učenci treniram zlasti tehnike in zakonitosti, ki so
vezane na usvajanje tujega jezika. Glavni poudarki so naslednji:
• Tuj jezik je predmet, kjer se snovi ne naučimo samo za test in jo potem pozabimo, ampak si je slovnico in čim več besed treba zapomniti za
vedno. Ključno je REDNO in SPROTNO delo, ker nas samo tak način dela pripelje do aktivnega znanja jezika.
Z učenci preizkušamo različne načine lažje zapomnitve slovničnih pravil:
• zapomniš si tipičen primer in na osnovi tega sam izpelješ pravilo,
• narediš si miselni vzorec,
• narediš si povzetek na kartonček in si ga prilepiš na zid pred pisalno mizo, da ga imaš med učenjem in reševanjem nalog ves čas pred očmi,
• učenci predlagajo svoje načine.
• Zapiski v zvezku morajo biti čitljivi in pregledni. Dobro je, da so naslovi z rdečo barvo ali podčrtani, ker tako doma pri učenju hitreje
najdemo snov, ki nas zanima. Učenci dobijo tudi napotke, kako naj si snov v zvezku in delovnem zvezku označijo za bolj učinkovito učenje –
seveda, če jim tak način ustreza.
• Kako se učimo nove besede? En način je, da se besede učiš tako, da pokriješ nemške besede in pogledaš slovenske prevode, potem pa se
poskusiš spomniti, kako se kaj reče po nemško. Besedo tudi napišeš, ker se je treba naučiti tudi pisavo. Temu se reče AKTIVNO UČENJE. Če
ležiš na kavču in nove besede samo bereš, si zapomniš veliko manj. Učenci podelijo tudi svoje načine učinkovitega učenja novih besed
(naredijo si recimo igro spomina in jo igrajo z domačimi, sestavijo križanko za prijatelja).
• Vsa slovnična pravila, ki jih napišemo v zvezek, so pomembna. Naučiti se jih je treba na pamet kot pesmico. Treba jih je tudi razumeti. Če ne
poznaš pravil, ne moreš reševati vaj in pisati povedi.
• Domača naloga se dela redno. Pri vsaki nalogi preberi navodilo in poglej prvi primer, ki je ponavadi že rešen. Pomagaj si z zvezkom in
učbenikom – ko delaš domačo nalogo, imej na pisalni mizi vedno tudi zvezek in učbenik, kjer najdeš vse odgovore, ker ti za domačo nalogo
ne bom nikoli dala snovi, ki je še nisem obravnavala.
• Domačo nalogo se dela počasi in zbrano. Ne delaš je zato, da učiteljica ne bo težila in da ne boš dobil minusa, ampak da boš znal.
• Če česa ne razumeš ali če ne znaš izgovarjati novih besed, me vprašaj. Nikoli nisem jezna, če me učenci prosijo za dodatno razlago in se
potrudim, da razložim stvari še bolj preprosto.
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UČENJE UČENJA – ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
STRATEGIJE UČENJA

SODOBNE OBLIKE IN METODE UČENJA
Za izobraževanje na daljavo so na voljo različne komunikacijske poti oziroma spletna orodja, kot na primer: spletne strani, e - pošta, spletne
učilnice v različnih e-okoljih (npr. easistent, Moodle, Teams v Office 365, Google classroom …), skype/vox, Zoom, ipd., družabna omrežja. Za
kakovostno izvedbo izobraževanja na daljavo so potrebna kakovostna e-gradiva, ki so dosegljivi na naslovu eucbeniki.sio.si.
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V času izrednih razmer so v Mladinski knjigi in Rokusu so odprti dostopi do vseh interaktivnih gradiv.
• https:/ www.ucimse.com/
• https:/ www.lilibi.si/ (1.–3. razred)
• https:/ www.radovednih-pet.si/predstavitev (4.-5.)
• https:/ www.irokus.si/ in https:/ www.irokusplus.si/ (6.–9. razred)
• https:/ www.znamzavec.si/ (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, KEM)
• https:/ eucbeniki.sio.si/.
Pri tem moramo biti posebno pozorni na varno rabo interneta (https:/ safe.si/).
RTV Slovenija skupaj z Zavodom RS za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sodeluje pri oblikovanju posebnega programa za
učence do 5. razreda osnovne šole (https:/ www.rtvslo.si/iskalnik?q=izodrom), kjer se prepletajo izobraževalne, informativne in razvedrilne
vsebine, povezane z učnim načrtom. Izodrom je posebna oddaja za otroke, v času, ko ni šole in smo doma (https:/ www.rtvslo.si/
iskalnik?q=izodrom).

NAVODILA ZA ORGANIZACIJO POUK NA DOMU

Vir: https://osvparku.splet.arnes.si/2020/03/24/navodila-za-ucenje-doma/

NAČRT OBLIK POMOČI
Snovno-učno pomoč nudijo predmetni učitelji, učitelji podaljšanega bivanja in specialni pedagogi.
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III. UČENJE UČENJA

PROTOKOL INFORMIRANJA UČENCEV IN STARŠEV
Vsi učitelji vzpostavljajo redno komunikacijo z učenci in starši. V kolikor le-ti vidijo, da učenci niso odzivni, nujno pokličejo starše. Kličejo toliko
časa, dokler ne dokličejo. Starši ste se dolžni odzvati. Učitelji se pozanimajo za težavo, v kolikor rabite vi ali družina pomoč nas nujno obvestite.
Obvestite tudi ravnatelja in svetovalno službo.
Komunikacija naj poteka v smeri: šola – starši – učenci.

ŠOLA NA DOMU
OŠ Ivana Roba
Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici
www.os-iroba.si
Odgovorna oseba: mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj,
Naklada: 800 izvodov
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