
KRITERIJI OCENJEVANJA PRI POUKU GOSPODINJSTVA v 5. razredu  

V šolskem letu dobi vsak učenec najmanj tri številčne ocene. Ocena se lahko dobi pri ustnem 

ali pisnem preverjanju znanja, pri plakatu ali seminarski nalogi in pri praktičnem delu. 

Pri zaključevanju ocene se upošteva tudi: odnos do predmeta in delo (pripomočki, naloga, 

material, sodelovanje) in delo pri pouku. 

 

1. Plakat 

Plakat naj bo pregleden. Vsebuje naj naslov, slikovni material in čim manj tekstnega gradiva. 

Velikost plakata – če ga delata dva učenca, mora biti v A1 formatu (velik »šeleshamer«). 

Učenca prineseta plakat v šolo na dan predstavitve. Po predstavitvi plakata, ki traja 5-10 min, 

postavim vsakemu po dve vprašanji na temo plakata in nato ocenim. 

Ocena vsebuje: 

Kriterij izgled plakata predstavitev brez značilnega branja odgovora na vprašanji 

Točke 2 1 2 

 

Končna ocena plakata je odvisna od števila točk, ki jih učenca pridobita s plakatom.  

Točke 5 4 3 2 1 

Ocena: odl. 5 pdb. 4 db. 3 zd. 2 nzd. 1 

 

 

2. Ustno ocenjevanje znanja 

Učenec mora znati snov, ki jo bomo spoznali od začetka šolskega leta pa do predzadnje ure 

gospodinjstva. Vprašani dobi tri vprašanja, dve lažji, eno težje. Pri težjem vprašanju bo moral 

snov povezovati, utemeljiti, analizirati, razložiti pri lažjem pa poznati in ločevati posamezne 

pojme med seboj, znati našteti, … 

Vsako vprašanje je vredno dve točki, če učenec zna nanj odgovoriti. Skupaj je možnih šest 

točk. 

 

Na podlagi števila točk dobi oceno: 

Število točk 6 5 4, 3 2 1 

Ocena: odl. 5 pdb. 4 db. 3 zd. 2 nzd. 1 

 

3. Pisni preizkus znanja 

Pisni preizkus znanja vsebuje naloge, pri katerih se na vprašanja odgovarja s kratkimi 

odgovori. Ponekod bo potrebno pojme med seboj povezovati, odgovore obkrožiti ali stavke 

dopolniti. 

 

Kriterij je sledeč: 

% 100-89 88-76 75-63 62-50 49-0 

Ocena: odl. 5 pdb. 4 db. 3 zd. 2 nzd. 1 



 

4.  Praktično delo- likanje ali barvanje svile 

Za praktično delo potrebuje učenec  predpasnik ali majico ter spete lase, če so dolgi. Če 

učenec nima ustrezne opreme za praktično delo, se mu ocena zniža. 

Kriterij: Ocena 

učenec povsem samostojno, vestno in natančno, opravi naloženo opravilo ter pozitivno vpliva 

na druge v skupini 

5 

učenec samostojno opravi svoje delo, občasno potrebuje malce pomoči, je vesten in natančen 4 

učenec pri svojem delu potrebuje nekaj pomoči, je samostojen, je manj vesten in natančen 3 

učenec za svoje delo potrebuje pomoč, vendar delo kljub vsemu solidno opravi, je manj vesten 

in natančen 

2 

 

 

 


