PREDMET

NAČIN
OCENJEVANJA

DATUM

VSEBINA/OPIS

UČITELJ

6. razred

SLO

pisno

januar

razčlemba neumetnostnega besedila
(glagol, samostalnik, osebni zaimki)

Božena Kreuh,
Barbara Volmajer

šolski spis
pisno

november

slovnica, pravopis, književnost

MAT

ustno

oktober

govorni nastopi

vse leto

pisno

marec/april

ustno
Pisno

maj/junij
November

Pisno

Februar

razčlemba neumetnostnega in
umetnostnega besedila (pridevnik,
števnik, prislov, literarnoteoretično
znanje - pesniška sredstev, ljudsko
slovstvo …)

Pravopis, besedne vrste,
literarnoteoretično znanje
Naravna števila (množica naravnih
Maksimiljana
števil, velika števila, zaokroževanje
Črešnik
naravnih števil, večkratniki in delitelji,
pravila za deljivost, rimske številke), Suzana Plošnik
računanje z naravnimi števili
(seštevanje, odštevanje, množenje,
deljenje, potenciranje,
številski izrazi) ter osnovni geometrijski
pojmi (točke, premice, razdalje).
Ulomki in decimalna števila (računanje
delov celote, ulomki na številski
premici, desetiški ulomki, decimalna
števila, ponazarjanje in urejanje
decimalnih števil, zaokroževanje dec.
števil), kot (vrste kotov, velikost kotov,
merjenje in načrtovanje, enote za
merjenje kotov, seštevanje in
odštevanje kotov) ter računanje z
decimalnimi števili (seštevanje,
odštevanje, številski izrazi, množenje in
deljenje).

Pisno

Ustno

TJA

Pisno

Pisno

Pisno

GUM

Sklepni račun, enačbe in
neenačbe, obseg in ploščina likov
(kvadrat in pravokotnik), obdelava
podatkov (prikazi, podatki in
preglednice), površina in prostornina
(kvader, kocka, enote za merjenje
površine in prostornine).

Naravna števila, računanje z naravnimi
Po zaključenih
števili, osnovni geometrijski
poglavjih (ali tudi pojmi, ulomki in decimalna števila, kot,
vmes)
računanje z decimalnimi števili, obseg
in ploščina, obdelava podatkov,
površina in prostornina, krog.
November
Glagol biti, osebni zaimki, svojilni
Danijela Krampl
zaimki, pravilna in nepravilna množina,
pridevniki, bralno in slušno
Ksenija Tripkovič
razumevanje, raba jezika, pisno
sporočanje
Marec

April

Družina,
stavbe, predlogi, raba glagola have got,
bralno in slušno razumevanje, raba
jezika, pisno sporočanje
Raba sedanjika - Present Simple,
prostočasne dejavnosti, el. naprave,
športi, hrana, bralno in slušno
razumevanje, raba jezika, pisno
sporočanje

Ustno

Oktober

Opis razreda (množina samostalnikov),
opis slike/predmeta s čim več
pridevniki, pridevniki za opis čustev

Ustno

Januar

Opis hiše (predlogi), sobe, opis družine

maj

Deli telesa, opis videza in značaja
osebe, opis prostočasnih dejavnosti
(ura, dnevi, letni časi, športi)

Ustno

LUM

Maj

likovni izdelek

oktober, januar,
marec, maj
Ustno in praktično Po dogovoru, ko
( petje,
se javi, vsaj do
predstavitev
februarja in
glasbila )
junija

RISANJE, SLIKANJE, GRAFIKA,
mag. Oto Vogrin
KIPARSTVO
Glasbila- delitev, sestavni deli, petje Marinka Šober
obravnavanih pesmi , analiza slišanega
primera

GEO 6.a

ZGO
NAR

TIT
ŠPO

Ustno ocenjevanje Po dogovoru
Delitev geo., kopno in morje,
in pisno
december, maj zemljevidi (ustno)
ocenjevanje
Gibanje Zemlje (pisno)
Ustno, izdelek,
Oktober, januar, Zgodovinski viri, bivališča, vsakdanje
pisno
življenje v obdobjih
praktično delo
oktober
Snovi, kamnine, prst
govorni nastop
december/januar Energija in elektrarne
pisno
ustno
ustno
praktično
praktično

april
junij
čez leto
čez leto
čez leto

Rastline in rastlinski organi
Prilagoditve rastlin
papirna gradiva, lesna gradiva
Izdelek iz papirnih in lesnih gradiv
Izbrane naloge iz vsebin atletike,
športnih iger, gimnastike in plesa.

*Mrežni načrt ocenjevanja se lahko glede na razmere in navodila MIZŠ med letom spremeni.
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