
 

          OCENJEVANJE PRI SLOVENŠČINI 

LIDIJA LEBAN 

6. a 

V 6. a razredu imajo vsi učenci eno pisno oceno iz preizkusa znanja, nekateri tudi ustno, tako da 

bom ocene zaključila na podlagi tega. Oceno mora pridobiti le en učenec. O načinu ocenjevanja 

se bom individualno dogovorila s starši, s katerimi smo v stiku preko el. pošte. Pripravila sem 

tudi naloge in kriterije ocenjevanja za tiste učence, ki so med oceno in si jo želijo izboljšati. 

Obvestila jih bom po el. pošti, jim poslala naloge in kriterije. Pred zaključitvijo ocen pa morajo 

učenci oddati vse zahtevane naloge. Učenka, ki ima status tujca, bo neocenjena. 

7. a 

V 7. a imajo vsi učenci razen ene učenke po eno ustno oceno in ocenjevanje za zaključevanje ni 

potrebno. Pred zaključevanjem morajo učenci oddati vse zahtevane naloge. Učenka, ki trenutno 

še nima ocene, bo morala pridobiti vsaj eno oceno. O načinu in datumu ocenjevanja se bom 

individualno dogovorila s starši in učenko do konca maja. Z minimalnimi standardi znanja je 

učenka seznanjena.  Pripravila sem tudi naloge in kriterije ocenjevanja za učence, ki so med 

oceno in jo želijo izboljšati. Poslano jim bo preko el. pošte. 

7. c 

V 7. c imajo vsi učenci po eno oceno in ocenjevanje ni potrebno. Pred zaključevanjem morajo 

učenci oddati vse zahtevane naloge. Pripravila sem tudi naloge in kriterije ocenjevanja za učence, 

ki so med oceno in jo želijo izboljšati. Poslano jim bo preko el. pošte. 

8. a/1. skupina 

Učenci te skupine bodo pred zaključevanjem ocen pripravili govorni nastop – predstavitev 

poljubno izbrane knjige, kar je bilo napovedano vnaprej. Navodila so dobili že pri pouku. 

Datuma za oddajo besedil in posnetkov ter kriteriji ocenjevanja so priloženi 8. tedenskemu 

razporedu. Učenka, ki ima status tujca, bo neocenjena. 

9. a/ 1. skupina 

Učenci te skupine imajo tri ocene in ocenjevanje ni potrebno. Pred zaključevanjem morajo 

oddati  vse zahtevane naloge. 


