
6. razred 

NAVODILA ZA DELO 

NARAVOSLOVJE IN GOSPODINJSTVO 

Upam, da pri naravoslovju že skrbno in natančno opazuješ rastline. Če še nisi pričel z 
opazovanjem, je danes zadnji dan, ko imaš še čas, da rastlino nabereš in posadiš ter pričneš 
z opazovanjem. Ne pozabi rastlin poslikati in narisati. 

 

Spodaj si oglej kriterije, ki bodo se upoštevali pri ocenjevanju gospodinjstva. Ker si bil/a že 
priden/a med šolskim letom in si skrbno dopolnjeval/a svojo tekstilno mapo se bo ta tudi 
ocenila. Doma boš za končno oceno pri gospodinjstvu izvedel/a en poskus in zapisal/a 
opažanja. Za izvedbo imaš čas do 14.5.2020. 

 

OCENJEVANJE PRI PREDMETU GOSPODINJSTVO – TEKSTILNA MAPA IN 

PRAKTIČNO DELO BARVANJE BLAGA 

Cilj, ki se preverja pri ocenjevanju: 

·    Učenec pozna lastnosti blaga 

· Učenec zna izvesti preprost poskus lastnosti blaga na primeru   

barvanja 

·    Učenec upošteva navodila učitelja 

·    Učenec je pri delu natančen 

·    Učenec ustrezno dopolni in dokonča TEKSTILNO MAPO 



NALOGA: 

· Pri končni oceni se upošteva in oceni TEKSTILNA MAPA, ki si jo 

izdeloval v šoli. 

·   Pri končni oceni se upošteva in oceni praktična naloga barvanja blaga. 

  

1.   Natančno preberi navodila za izvedbo poskusa barvanja blaga. 

2.   Pripravi si potrebne pripomočke za izvedbo. Pomagajo ti lahko 

starši predvsem pri kuhanju. 

3. Pri delu naj te starši, brat/sestra poslikajo in slike priloži 

delovnem listu, ki ga boš poslal učitelju. 

4.   Opazuj in zapiši opažanja. 

5.   Izpolni delovni list. 

6.   Prilepi slike končnih izdelkov na list. 

7.   Delovni list izdelka poslikaj ali prinesi na šolo do 14.5.2020. 

SVOJ KONČNI IZDELEK IN IZPOLNJEN DELOVNI LIST POŠLJEŠ NA EMAIL ALI 

PRINESEŠ NA ŠOLO DO 14.5.2020.  

ČE IMAŠ VPRAŠANJA V ZVEZI Z IZDELAVO IZDELKA, LAHKO KONTAKTIRAŠ 

UČITELJA 

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI PREDMETU GOSPODINJSTVO 

 

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓ 



Ocena 5 ·         Učenec je ustrezno in natančno izdelal TEKSTILNO MAPO. 

·         Učenec je pri izdelavi končnega izdelka upošteval navodila učitelja. 

·         Učenec pozna lastnosti blaga. 

·   Učenec zna izvesti preprost poskus lastnosti blaga na primeru 

barvanja. 

·         Učenec je ustrezno izpolnil delovni list. 

·         Učenec je pravočasno oddal končni izdelek. 

Ocena 4 ·         Učenec je z manjšimi napakami izdelal TEKSTILNO MAPO. 

·    Učenec je pri izdelavi končnega izdelka ni popolnoma upošteval 

navodila učitelja. 

·         Učenec pozna lastnosti blaga. 

·     Učenec je z manjšimi napakami izvedel preprost poskus lastnosti 

blaga na primeru barvanja. 

·         Učenec je ustrezno izpolnil delovni list. 

·         Učenec je pravočasno oddal končni izdelek. 

Ocena 3 ·   Učenec je delno ustrezno in delno natančno izdelal TEKSTILNO 

MAPO. 

·    Učenec je pri izdelavi končnega izdelka delno upošteval navodila 

učitelja. 

·        Učenec delno pozna lastnosti blaga. 

·       Učenec je delno izvedel preprost poskus lastnosti blaga na primeru 

barvanja. 

·        Učenec je pravočasno oddal končni izdelek. 

·        Učenec je delno  ustrezno izpolnil delovni list . 



Ocena 2 ·         Učenec neustrezno in nenatančno izdelal TEKSTILNO MAPO. 

·     Učenec je pri izdelavi končnega izdelka delno upošteval navodila 

učitelja. 

·         Učenec ne pozna lastnosti blaga. 

·    Učenec je nepravilno izvedel preprost poskus lastnosti blaga na 

primeru barvanja. 

·         Učenec je pravočasno oddal končni izdelek. 

·         Učenec je nepravilno izpolnil delovni list. 

Ocena 1 ·         Učenec ni izdelal TEKSTILNE MAPE. 

·         Učenec je izdelavi končnega izdelka ni upošteval navodila učitelja. 

·         Učenec ne pozna lastnosti blaga. 

·   Učenec ni izvedel preprost poskus lastnosti blaga na primeru 

barvanja. 

·         Učenec ni pravočasno oddal končni izdelek. 

·         Učenec ni izpolnil delovni list. 

 

 


