Šolsko leto 2021/2022
5. RAZRED
Razredničarki : Asta Vrkič, Zlata Milič
V 5. razredu osnovne šole naj bi bili učenci že opremljeni s sposobnostmi, znanji in veščinami, ki jim omogočajo samostojnost ter odgovorno
udejstvovanje v razredni oz. šolski skupnosti. Še vedno pa potrebujejo oporo in vodenje odraslih, kar pa v nobenem primeru ne pomeni, da
prevzemamo njihove zadolžitve ali jim znižujemo cilje. To pa zato, ker jih cenimo.
Samospoštovanje in medsebojno spoštovanje, odkritost in odgovornost so vrednote, ki bodo še naprej naše vodilo. Med pomembnejšimi cilji
učnih načrtov so tudi čustveni, socialni, gibalni in moralni razvoj.
»Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo
spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.«
Albert Einstein
SPLOŠNO O POUKU
Pouk se začne ob 8.20, učenci v šolo pridejo 10 minut pred pričetkom pouka. Pomembno je, da v šolo prihajajo spočiti in opremljeni z vsemi
šolskimi potrebščinami za tisti šolski dan. Pozabljanje potrebščin in neurejene potrebščine onemogočajo zbrano delo.
V zvezke in delovne zvezke učenec piše z nalivnim peresom in ne z navadnim svinčnikom. Snov zapisuje s pisanimi črkami. Vsak zapis v zvezku
mora biti opremljen z datumom. Med poukom ne bo možno rešiti vseh nalog v delovnih zvezkih – mnoge bodo učenci reševali doma, kot
domačo nalogo, nekatere pa bodo uporabljene tudi kot preverjanje pred pisnim ocenjevanjem.

DOMAČE NALOGE
Z domačimi nalogami si učenci privzgajajo delovne navade, utrjujejo novo učno snov in se učijo odgovornosti in samostojnosti. Doma naj bo
namenjena skrb tudi urejanju šolske torbe in potrebščin v njej.
Ko učenec izostane od pouka, je dolžan sam poskrbeti za prepis snovi. Prav tako mora opraviti vse naloge, ki so jih pri pouku morali opraviti
njegovi sošolci. Če učenec ugotovi, da snovi ne razume, pride k dopolnilnemu pouku.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Znanje učencev se skozi celo šolsko leto preverja in ocenjuje ustno in pisno. Učenci so številčno ocenjeni.
Preverjanje znanja poteka redno in sproti. Tudi domače naloge so del preverjanja znanja, saj podajo učitelju povratno informacijo o tem, ali so
učenci določeno snov že osvojili in utrdili. Za preverjanje pred pisnim ali ustnim ocenjevanjem znanja lahko učitelj uporabi naloge v delovnem
zvezku, s spleta ali na učnih listih. Preverjanje lahko poteka tudi ustno.
Učenci so ob začetku šolskega leta seznanjeni s predvidenimi datumi pisnih ocenjevanj in z datumi za obravnavo domačega branja. Datumi so
zapisani na vidnem mestu v učilnici, učenci si jih ob začetku šolskega leta zapišejo v zvezek .
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 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 I POUK je namenjen učencem, ki potrebujejo dodatno razlago oz. pomoč učitelja pri šolskem delu. Izvajal se bo po urniku.
DODATNI POUK je namenjen učencem, ki dosegajo ali presegajo temeljne standarde znanja.
GOVORILNE URE
Mesečne govorilne ure za starše so namenjene povratnim informacijam o otrokovem šolskem delu, napredku, sodelovanju in vključenosti v
razredno skupnost, morebitnih težavah in iskanju konstruktivnih rešitev zanje. Potekale bodo v skladu s priporočili NIJZ-a.

ŠOLSKA TEKMOVANJA, PROJEKTI in NATEČAJI
 Bralna značka - slovenščina, angleščina, italijanščina,
 kolesarski izpit,
 Cankarjevo priznanje - tekmovanje v znanju slovenščine,
 Vegovo tekmovanje v znanju matematike,
 Bober - tekmovanje v računalniških veščinah,
 skrb za zdrave in lepe zobe,
 Unesco projekti,
 ostala razpisana tekmovanja in natečaji na katere bomo vabljeni med letom.
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