
Klikni na sliko in izberi predmet.



Likovna umetnost: LUM (6. - 9. r)

Likovne potrebščine

Kriterij ocenjevanja

Likovni tabor v Piranu

KLIK-ni!

Likovne kolonije



LUM: Likovne potrebščine

• Risalne liste in glino dobijo učenci v šoli.

• Svinčniki različnih trdot (HB, B, H).

• Barvice.

• Flomastri. 

• Voščenke. 

• Tempere.

• Čopiči različnih debelin (okrogli in ploščati). 

• Slikarska paleta in lonček za vodo.

• Škarje.

• Tekoče lepilo za papir in les (primer: Mekol 130g, Mekol Creative 115 g).

• Ostali material po potrebi in predhodnem dogovoru.



LUM: Kriterij ocenjevanja

Učenec v vsakem ocenjevalnem 

obdobju pridobi vsaj dve oceni.

Pri izdelku se ocenjuje rešitev 

likovnega problema, izvedba 

likovne tehnike, izvedba likovnega 
motiva in učenčeva odzivnost.



LUM: Likovni tabor v Piranu

http://arhiv.sfpkr.si/slike/1920/Piran_tabor_23-25-2019/
http://arhiv.sfpkr.si/slike/2122/Tabor_Piran_23-25-05-2022/


Likovne kolonije
• Prešerna Forma Viva

• Groharjeva kolonija

• Likovna kolonija na Jesenicah

http://www.osribnica.si/2019/11/11/8-preserna-forma-viva/nggallery/thumbnails
http://arhiv.sfpkr.si/slike/2122/Groharjeva_kolonija_30-09-2021/
http://arhiv.sfpkr.si/slike/2122/Likovna_kolonija_na%20Jesenicah_18-05-2022/


Glasbena umetnost: GUM (6. - 9. r)

Šolske potrebščine

Kriterij ocenjevanja

KLIK-ni!

Znanje



GUM: Šolske potrebščine

• Zvezek s črtami, formata A4.



GUM: Kriterij ocenjevanja

• Pri predmetu Glasbena umetnost v šolskem letu vsak učenec dobi vsaj tri 
ocene in sicer: iz petja oz. ustvarjanja, iz poslušanja glasbene literature, iz 
znanja obravnavane snovi. Ocena se lahko pridobi tudi na druge načine.

• Petje: oceno nezadostno dobi učenec, ki pove da ne zna peti, oceno 
zadostno dobi učenec, ki poje pomanjkljivo in nezanesljivo, oceno dobro 
dobi učenec, ki poje solidno a sta ritem in dinamika pomanjkljiva, oceno 
prav dobro dobi učenec, ki poje korektno a ne upošteva fraziranja, oceno 
odlično dobi učenec, ki z natančno in prepričljivo izvedbo navduši.

• Poslušanje: oceno nezadostno dobi učenec, ki ki pove, da ni poslušal in o 
poslušanem ne zna ničesar povedati, oceno zadostno dobi učenec, ki 
posluša a o poslušani skladbi ne zna ničesar povedati, oceno dobro dobi 
učenec, ki posluša, a zna določiti samo zasedbo, oceno prav dobro dobi 
učenec, ki posluša in prepozna teme, zasedbo, obdobje, oceno odlično 
dobi učenec, ki posluša in prepozna teme, zasedbo, obdobje, obliko… in 
zna vse to povezati s teoretičnimi znanji.



Oceno nezadostno dobi učenec, ki pove, da ne zna ali ne 
razume snovi, je ne zna razložiti in argumentirati ter podkrepiti 
s primeri.

Oceno zadostno dobi učenec ki glasbene pojme prepoznava 
in jih delno obnovi, glasbeno snov povezuje v skromnem 
obsegu, pozna stilna obdobja njih skladatelje in oblike. 

Oceno dobro dobi učenec, ki pojme vsebinsko prepoznava, 
zna praktično uporabiti svoje znanje, znanja ne povezuje v 
celoti.

Oceno prav dobro dobi učenec, ki prepozna glasbene pojme 
in jih razloži, odkriva bistvene značilnosti glasbe in razlike med 
njimi, ob pomoč postavi hipoteze, v praksi uporabi glasbeno 
znanje in ideje.

Oceno odlično dobi učenec, ki razume glasbene pojme, jih 
zna razložiti in jih ustrezno primerjati s sorodnimi pojmi,  
pridobljeno znanje zna uporabljati, išče in nakazuje reševanje 
glasbenih problemov, samostojno in jasno predstavlja svoje 
ugotovitve, argumentirano razpravlja in upošteva mnenja 
drugih.

Znanje



Tehnika in tehnologija: TIT (6. - 8. r)

KLIK-ni!
Šolske potrebščine

Tehniški dnevi

Kriterij ocenjevanja

Tekmovanja



TIT: Šolske potrebščine

• Zvezek brez črt, formata A4 (če je možno s črtalnim listom).

• Orodje za geometrijsko načrtovanje – kot pri matematiki … šestilo, 
geo-trikotnik, ravnilo (min. 10 cm), svinčniki trdote H, B in HB, 
tehnični svinčnik (HB, 0.5 mm).



TIT: Kriterij ocenjevanja

USTNO

IZDELEK – klik

TEHNIČNA RISBA – klik
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T

A

(3 t)

Popolnoma pravilno narisana risba, pravilna uporaba debelih in tankih črt, črtkanih črt za nevidne robove,

dopustna manjša napaka. Ni nikakršnih dvomov glede branja risbe.

B

(2 t)

Risba vsebuje nekaj manjših napak, v glavnem pa je pravilno narisana. Obstajajo samo rahli dvomi glede

pravilnosti branja.

C

(1 t)

Risba vsebuje veliko napak, učenec ni upošteval pravil tehničnega risanja. Obstajajo dvomi glede branja

risbe.
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Z

A

(3 t)
Izdelek je jasen, čist, ni spackan in zradiran ali z žlebički, ki nastanejo od premočnega pritiskanja s pisalom.

B

(2 t)
Risba je dovolj lepa, čista in jasna, z nekaj manjšimi poškodbami površine.

C

(1  

t)

Risba je zelo nečista, zmečkana ali celo raztrgana, na njej je več zapackanih površin od pretiranega

popravljanja in pritiskanja s pisalom.
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A

(3 t)

Pravilno in lepo izpolnjeno opisno polje. Pomožne črte dovolj rahle, črke poudarjene in napisane po pravilih

tehničnega pisanja, dopustna manjša napaka.

B

(2 t)
V glavnem pravilno in lepo izpolnjeno opisno polje. Nekaj manjših napak in nekaj manjših neestetskih izvedb.

C

(1 t)

Opisno polje vsebuje precej napak (pomožne črte krive, premočno zarisane ali celo ročno dorisane, pri pisavi

veliko nepravilnosti), tudi estetsko precej slabo izvedeno.

Tehnična risba

Točkovanje in ocenjevanje:

8 - 9 t odl 5

7 t pdb 4

5 - 6 t db 3

4 t zd 2

0 - 3 t nzd 1



1. Načrt sestavnih delov oz. izdelka 0 1 2

2. Načrt - kotiranje 0 1 2

3. Prenos načrta na material– točnost 0 1 2

4. Mehanska obdelava - rezanje 0 1 2

5. Mehanska obdelava - piljenje 0 1 2

6. Mehanska obdelava – krivljenje 0 1 2  

7. Mehanska obdelava - vrtanje 0 1 2

8. Spajanje – lepljenje, vijačenje, mozničenje, žebljanje, spajkanje 0 1 2

9. Pravilna uporaba pripomočkov – nitka, pila, vrtalnik, spajkalnik 0 1 2

10. Prizadevnost, odnos do dela in orodja, urejen delovni prostor 0 1 2

11. Ustrezna uporaba zaščitnih sredstev – rokavice, očala 0 1 2

12. Prizadevnost, odnos do dela in orodja, urejen delovni prostor 0 1 2

13.
Tehnološki list – delovne operacije, orodja in pripomočki, gradivo, varstvo pri delu, 

čas
0 1 2

14. Tehnološki list – tehniška pisava 0 1 2

15. Izvirnost izdelka, morebitne izboljšave, dodatki…          0 1 2

Točkovnik: 14−17 točk = zd(2)    18−22t = db(3)   23−26t = pdb(4)   27−30t = odl (5)

Izdelek

• 6. razred: papir in les

• 7. razred: umetne mase

• 8. razred: kovine



TIT: Tehniški dnevi
6. r 7. r 8. r 9. r

oktober Pametne naprave Periskop Prostori Motorji

maj / junij Papir Umetne mase Kompetence podjetnosti Valeta

februar / marec Pust Pust Pust Pust

oktober Zbiralna akcija papirja Zbiralna akcija papirja Zbiralna akcija papirja Zbiralna akcija papirja

april / maj
• Zbiralna akcija papirja

• Čistilna akcija, očistimo

Kranj

• Zbiralna akcija papirja

• Čistilna akcija, očistimo

Kranj

• Zbiralna akcija papirja

• Čistilna akcija, očistimo

Kranj

• Zbiralna akcija papirja

• Čistilna akcija, očistimo

Kranj



Tehniška tekmovanja

Elastoplovi – klikKonstruktorstvo – klik

http://www.dutp.si/arhiv/1920/Elastoplovi_avtomobili_07-11-2019/
https://www.zotks.si/konstruktorstvo/pravila


Računalništvo: RAČ (6. r)
Šolska računalnica, kar 

dve imamo ☺

Kriterij 

ocenjevanja

KLIK-ni!



RAČ: Šolska računalnica
Sodobni računalniki in prijeten ambient. 

Ker vsak za seboj vse lepo shrani, 

ugasne in pospravi.



RAČ: Kriterij ocenjevanja

Učenec v vsakem ocenjevalnem 

obdobju pridobi vsaj dve oceni. 

Ocenjujem projektno nalogo ali 

izdelek. 

Ocenjuje se izvirnost rešitve 

problema, kreativnost in računalniško 

mišljenje.


