OBVESTILO O OCENJEVANJU ZNANJA PRI SLOVENŠČINI
Učitelji slovenščine smo 5. 5. 2020 sprejeli sklepe o
ocenjevanju znanja v času izrednih razmer in veljajo za
ocenjevanje znanja pri slovenščini za učence 6. razreda.

1. Učence, ki v II. ocenjevalnem obdobju pridobivajo oceno pri
slovenščini, ocenimo pri domačem branju (projektno delo).
POTEK DELA:
 Izberi poljubno knjigo, ki je tvoji starosti primerna, in jo
preberi. Nekateri imate doma knjigo, ki ste si jo izposodili za
domače branje z učiteljico/učiteljem, drugi imate kaj v
domači knjižnici ali pa lahko izberete e-knjigo na spletnih
povezavah. Če se še kako drugače znajdeš s knjigo, je tudi
super.
Sivec, Ivan: HIŠICA V CVETJU https://sl.wikisource.org/wiki/Hi%C5%A1ica_v_cvetju
Sivec, Ivan: PIKA IN HIŠNI ROBOT XY-13
https://sl.wikisource.org/wiki/Pika_in_hi%C5%A1ni_robot_xy-13
Sivec, Ivan: BOŽIČNI STUDENEC
https://sl.wikisource.org/wiki/Bo%C5%BEi%C4%8Dni_studenec
Vidmar, Janja: DRUŠČINA IZ ŠESTEGA B
https://sl.wikisource.org/wiki/Dru%C5%A1%C4%8Dina_iz_%C5%A1estega_b
Pregl, Slavko: PRIROČNIK ZA KLATENJE
https://sl.wikisource.org/wiki/Priro%C4%8Dnik_za_klatenje

 Zapiši odziv o prebrani knjigi, ki mora vsebovati:
1. avtorja,
2. naslov knjige,
3. kraj dogajanja,
4. čas dogajanja,
5. književne osebe, ki so v knjigi nastopale,
6. poustvarjalna naloga, ki jo zapiši v besedilu z najmanj
tremi odstavki in pri tem pazi na jezikovno pravilnost.
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Ovrednoti prebrano knjigo, torej napiši oceno knjige in
upoštevaj vse značilnosti te besedilne vrste:
– zapiši glavne podatke o knjigi (avtor, naslov knjige,
založba, leto izdaje),
– o čem govori knjiga (kratka vsebina v največ 8 povedih),
– zapiši, kaj meniš o knjigi (če ti je bila všeč ali ne in
zakaj), kaj si se iz nje naučil/a, kaj si novega izvedel/a in
svoje mnenje utemelji.
– ugotovitev o knjigi: za koga je primerna, komu jo
priporočaš in zakaj.

 Zapišeš lahko v zvezek, wordov dokument ali spletno
aplikacijo za ocenjevanje
https://forms.gle/ZLwY7jaiCyo1kXb36. Vse možnosti so
enakovredne.

 Naloga mora biti oddana najkasneje do 29. 5. 2020.
Zapis/fotografijo pošlji svojemu učitelju/svoji učiteljici.

KRITERIJI OCENJEVANJA:
 Učitelj-ica pregleda opravljeno delo, ga ovrednoti,
točkuje in oceni s povratno informacijo.
 Ocena bo skladno s kriteriji ocenjevanja oblikovana
skupaj z že opravljenimi domačimi branji.
 Pragovi med ocenami ostanejo nespremenjeni in so
zapisani v zvezku za slovenščino.
Standardi znanja za ocenjevanje tega domačega branja so
natančno opredeljeni v sklepu, ki je objavljen na spletni
strani šole.
2. Z učenci, ki popravljajo negativno oceno, se učitelj-ica
individualno dogovori (način in datum) za popravljanje
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negativne ocene. Določi vsebine in minimalne standarde
znotraj vsebin in z njimi pravočasno seznani učenca.
3. Pri učencih s posebnimi potrebami se izvede individualno
ocenjevanje v skladu s spremenjenim IP-jem za ocenjevanje
na daljavo (na podlagi načrta ocenjevanja: način in oblike,
datum, vsebine – z njimi pravočasno seznani učenca).
4. Učenci, ki so med oceno, imajo možnost zviševanja ocene,
kar izkažejo z: zapisom o kulturnem dnevu, zapisom o dnevu
dejavnosti, zapisom v času dela na daljavo delane učne
snovi. Do 5. 6. 2020 učitelju-ici pošlje zapise.
5. V primeru potrjene seznanitve s sklepom ocenjevanja pri
slovenščini in učenčevega neodzivanja se smatra, da učenec
ni usvojil zahtevanih standardov znanja in je posledično
ocenjen z negativno oceno.
6. Določanje zaključne ocene izhaja pretežno iz ocen
pridobljenih do 16. 3. 2020.

Sprejeti sklepi veljajo v šolskem letu 2019/2020 v času
izobraževanja na daljavo zaradi izrednih razmer, ki so posledica
epidemije covid-19.

Žalec, 5. 5. 2020

Aktiv učiteljev slovenščine
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