OCENJEVANJE 1. RAZRED
Učenci so pri vseh predmetih opisno ocenjeni.
KRITERIJI ZA OCENO: (ustno ocenjevanje)
a) jasni, natančni, izvirni, samostojni odgovori – cilj je v celoti dosežen
b) v večini pravilno, v večini samostojno, nekaj napak, približno ustrezni
odgovori, nekaj pomoči, podvprašanj – cilj je dosežen
c) delno pravilno, kratki odgovori, odgovarja le ob učiteljevi pomoči, v večini
dosega le minimalne standarde znanja (nekatere ob pomoči učitelja), učne
snovi samostojno ne razume in ne povezuje – cilj je delno dosežen
d) ni odgovora, neustrezen odgovor, kljub učiteljevi pomoči ne dosega
minimalnih
standardov znanja – cilj ni dosežen
NAČRT OCENJEVANJA SLJ, 1. RAZRED
♦ PREPOZNA IN ZAPIŠE VELIKE TISKANE ČRKE
– ustno ocenjevanje, 3. 6. – 5. 6. 2020
-

Učenec zapiše velike tiskane črke po nareku
Prepozna velike tiskane črke v besedi
Velike tiskane črke zapiše po dogovorjeni obliki in velikosti
Z velikimi tiskanimi črkami prepiše krajše besede

NAČRT OCENJEVANJA MATEMATIKE, 1. RAZRED
♦ ŠTEVILA DO 20, SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE, MATEMATIČNI PROBLEMI –
- ustno ocenjevanje 27. 5. – 29. 5. 2020
-

Učenec zapiše in primerja števila do 20
Zapiše števila do 20 po nareku
Števila uredi po velikosti od najmanjšega do največjega in obratno
Sešteva in odšteva v množici števil do 10, vključno s številom 0
Reši besedilne naloge iz vsakdanjega življenja
NAČRT OCENJEVANJA SPOZNAVANJE OKOLJA, 1. RAZRED

♦ ČLOVEK,VREMENSKA STANJA, ŽIVA BITJA
-

Ocene pridobljene do 16. 3. 2020
Delo na daljavo: poslani opazovalni listi za vremenska stanja in rast rastlin
Delo na daljavo: poslani učni listi o skrbi za osebno higieno ter pripravo
zdravega zajtrka, poslani učni listi o poimenovanju zunanjih delov telesa

NAČRT OCENJEVANJA ŠPORT, 1. RAZRED
♦ PRAKTIČNA IZVEDBA
- Ocene pridobljene do 16. 3. 2020
- Praktična izvedba vaj doma-delo na daljavo (poslane fotografije)

NAČRT OCENJEVANJA GLASBENA UMETNOST, 1. RAZRED

♦ PRAKTIČNA IZVEDBA
- Ocene pridobljene do 16. 3. 2020
- Poslani posnetki pesmic in izdelki učencev (delo na daljavo)

NAČRT OCENJEVANJA LIKOVNA UMETNOST, 1. RAZRED
♦ PRAKTIČNA IZVEDBA
- Ocene pridobljene do 16. 3. 2020
- Poslani izdelki učencev (delo na daljavo)

NAČRT OCENJEVANJA NEMŠČINA, 1. RAZRED
ŽE POTEKA: HRANA IN ŠTETJE DO 10/20
ČAS: april in maj
OBLIKA: GOVORNI NASTOP
Učenci, ki so uspešno opravili preverjanje, so bili že ocenjeni.
KRITERIJI ZA GOVORNE NASTOPE, ki so znani staršem, saj so enotni za
ocenjevanja:
*** VSE/VEČINOMA PRAVILNO IN SAMOSTOJNO
**DELNO SAMOSTOJNO/S PRIPEVANJEM, DELNO PRAVILNO
*NEPRAVILNO, NESAMOSTOJNO

