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PRIPRAVA UČENCA NA POUK
Učenci prihajajo k pouku pravočasno, da se lahko pripravijo na delo. Pri pouku potrebujejo naslednje
pripomočke: urejeno peresnico z dvema ošiljenima svinčnikoma, radirko, ošiljene barvice, nalivno
pero in rdeče pisalo. Flomastre, ravnilo, lepilo in škarje imajo lahko pospravljene ločeno v torbi.
Pozabljanje potrebščin in neurejene potrebščine učencem onemogoča zbrano delo.
DOMAČE NALOGE
Domače naloge morajo učenci opravljati vsakodnevno, redno in sproti. Obveznosti domačega dela oz.
nalog si bodo zapisovali v beležko ali označil v delovnih zvezkih.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Znanje učencev se skozi celo šolsko leto preverja in ocenjuje ustno in pisno. Učenci so številčno
ocenjeni. Podlaga za opisne ocene so cilji in standardi znanja.
SPLOŠNI OPISNI KRITERIJI, KI VELJAJO ZA USTNO IN PISNO OCENJEVANJE PRI VSEH PREDMETIH
ODLIČNO (5): Učenec obvlada vsa zahtevana znanja in reši tudi zahtevnejše naloge. Podatke smiselno
vrednoti, jih utemeljuje in interpretira. Snov sintetizira in analizira. Povezuje znanja različnih področij,
jih prenese na nove primere in poveže teorijo s prakso. Na vprašanja odgovarja brez pomoči učitelja.
PRAV DOBRO (4): Učenec je osvojil zahtevana znanja. Podatke smiselno vrednoti in interpretira. Snov
sintetizira in analizira ter jo logično ovrednoti. Brez pomoči učitelja reši naloge na nivoju uporabe
znanja. Na večino vprašanj odgovarja brez učiteljevega usmerjanja.
DOBRO (3): Učenec je dosegel predpisane temeljne standarde znanja in svoje znanje zna uporabiti pri
reševanju nalog. Primere navaja iz učbenika ali razlage. Odgovore oblikuje pravilno, razloži temeljne
pojme in definicije. Na vsa vprašanja iz minimalnih standardov odgovori samostojno, na temeljna pa
odgovori ob podpori učitelja.
ZADOSTNO (2): Učenec je dosegel minimalne standarde znanja. Snov obnavlja, je ne razume dobro,
njegovo znanje je reproduktivno. Odgovarja z učiteljevo pomočjo.
NEZADOSTNO (1): Učenec ni dosegel niti minimalnih standardov znanja.

DOPOLNILNI POUK je namenjen učencem, ki bodo potrebovali dodatno razlago oz. pomoč učitelja pri
šolskem delu.
DODATNI POUK je namenjen učencem, ki želijo svoje znanje nadgraditi in poglobiti oziroma
učencem, ki bodo sodelovali v različnih šolskih tekmovanjih.

ŠOLSKA TEKMOVANJA, PROJEKTI in NATEČAJI
• Bralna značka - jeziki,
• Cankarjevo priznanje - tekmovanje v znanju slovenščine,
• Kengurujček - Vegovo tekmovanje v znanju matematike,
• Kresnička – tekmovanje v znanju naravoslovja,
• Bober - tekmovanje v računalniških veščinah,
• Skrb za zdrave in lepe zobe,
• Unesco projekti,
• Ostala razpisana tekmovanja in natečaji na katere bomo vabljeni med letom.

NAŠA PRAVILA
1. Odgovornost do svojega ravnanja.
2. Spoštljivo se pogovarjamo.
3. Med igro in poukom se vsi dobro počutimo.
4. Upoštevamo navodila učiteljice.
5. Poskrbimo za svojo varnost in varnost sošolcev.
6. Govorimo o sebi in svojem počutju.
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