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ŠOLSKE POTREBŠČINE:

Slovenščina:

- 2 zvezka velika - A4, črtasti z robom.

Matematika: 

- 1 zvezek veliki - A4, karo (1x1 cm)

- šablonsko ravnilo (30cm)

- geotrikotnik

- kovinsko  šestilo.

Naravoslovje in tehnika:

- 1 zvezek veliki - A4, črtasti z robom.

Družba:

- 1 zvezek veliki - A4, črtasti z robom. 

Glasbena umetnost:

- 1 zvezek veliki - A4 črtasti z robom.

Šport: 

- majica s kratkimi rokavi 

- kratke ali dolge športne hlače

- športni čevlji.

Angleščina: 

- 1 zvezek veliki - A4, črtasti z robom.

Likovna umetnost:

- tempera in vodene barvice, 3 čopiče različnih 

debelin (priporočamo št. 3, 6, 9)

- suhe barvice, flomastri, voščene barvice 

- kolaž papir

- črn tuš

- lonček za vodo, gobica

- škatla za likovni pribor.

Ostale potrebščine:

- peresnica (nalivno pero, rdeč in moder kemični 

svinčnik, svinčnik HB, radirka, šilček, škarje, 

lepilo v stiku)

- mapa A4 z elastiko 

- šolski copati, vrečka za copate

- beležka, šolska torba.



UČBENIKI, KI JIH DOBITE V ŠOLI

- N. Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik

- Berilo za četrti razred



DELOVNI ZVEZKI 

Za naslednje delovne zvezke poskrbite sami.

- PLANET RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih delovnih 

zvezkov za slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in 

glasbeno umetnost + brezplačne priloge, založba ROKUS-KLETT, 

EAN: 3831075925243, (4420) 

- N. Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za 

angleščino + koda za online practice, založba MKT, EAN: 

9780194617420



Naravoslovni dnevi:

- raznolikost življenja 

(ŠVN)

- zdrav slovenski zajtrk

- Začutimo naravo.

Športni dnevi: 

- Kolesarski poligon,  (MŠ), 
tek na 60m, 600 m (PŠ)

- športni dan na Debelem  
Rtiču (MŠ in PŠ)

- zimski športni dan (MŠ in 
PŠ)

- športni dan plezanje (PŠ),         
plavanje (MŠ)

- planinski pohod(MŠ in PŠ)

Kulturni dnevi: 

- gledališka predstava (MŠinPŠ)

- filmska predstava (MŠ in PŠ)

- Groharjeva domačija (MŠ in PŠ)

(glasbena in likovna delavnica).

Tehniški dnevi: 

- novoletne delavnice, izdelki za 

bazar (MŠ IN PŠ)

- šege in navade, velikonočne 

delavnice (MŠ in PŠ),

- Gorenjskem muzeju (delavnice)

- (MŠ in PŠ)

- dve zbiralni akciji, čistilna akcija.

DNEVI DEJAVNOSTI



NARAVOSLOVNI IN PLAVALNI TABOR – Debeli Rtič (Ankaran)

VODJA : Petra Jenko

Od 1. 9. do 4. 9. 2022



IZBIRNI PREDMETI

- nemščina (NEM)

- tehnika in tehnologija (TIT)

- šport (ŠPO)

- umetnost (UME)

- računalništvo (RAČ)



UČITELJICE

MATIČNA ŠOLA

Maruša Karu - vodja aktiva 

Simona Bizjak  

TJA 

Tanja Muller

PODRUŽNIČNA ŠOLA

Jelka Tomazin

Anita Žibrek

TJA

Petra Jenko



KRITERIJI OCENJEVANJA
SPLOŠNI OPISNI KRITERIJI, KI VELJAJO ZA USTNO IN PISNO OCENJEVANJE

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 usvojil 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 pomoči učitelja. 

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 s pomočjo učitelja. 

ZADOSTNO (2)

Učenec je dosegel minimalne standarde znanja. Snov obnavlja, je ne razume dobro, njegovo 
znanje je reproduktivno. Odgovarja z učiteljevo pomočjo.  



KRITERIJI IZRAŽENI V ODSTOTKIH

0 %  – 44 % = NEZADOSTNO (1)

45 %  – 59 %  = ZADOSTNO (2) 

60 %  – 74 %  = DOBRO ( 3 ) 

75 %  – 89 %  = PRAV DOBRO (4) 

90 %  - 100 %  = ODLIČNO (5)


