STANDARDI ZNANJA za 1. razred
SLOVENŠČINA
Učenka/učenec:
• Smiselno sodeluje v pogovoru.
• Razume govorjeno umetnostno in neumetnostno besedilo.
• Obnovi vsebino pravljice.
• Prepozna lastnosti književne osebe. Se vanjo vživi in jo zaigra.
• Nariše svoje predstave besedilne stvarnosti.
• Zazna zvočnost pesmi in jo deklamira.
• Razume slušna in vidna nebesedna sporočila.
• Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo.
• Ima razvite osnovne predpisalne spretnosti.
• Prepozna prvi in zadnji glas v pravopisno lažjih besedah.
MATEMATIKA
Učenka/učenec:
• Opredeli položaj predmeta glede na sebe oziroma na druge
predmete in se pri opisu položajev pravilno izraža.
• Prepozna in razvršča osnovna geometrijska telesa v svojem
okolju: krogla, valj, kocka in kvader.
• Razvršča in prepozna osnovne geometrijske like: trikotnik,
kvadrat, krog in pravokotnik.
• Črte in like nariše prostoročno.
• Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 10.
• Šteje, bere, zapiše, razvršča in uredi števila do 20.
• Prepozna in nadaljuje slikovne in številske vzorce.
• Prikaže in prebere razvrstitev predmetov: s figurnim prikazom,
s stolpci in z vrsticami.
SPOZNAVANJE OKOLJA
Učenka/učenec:
• Dogodke časovno opredeli in načrtuje ter pri tem uporablja
temeljne časovne izraze (prej, potem; včeraj, danes, jutri;
dnevi v tednu).
• Določi lastnosti trdnih snovi in tekočin (toplo/hladno;
les/kovina/plastika/papir; sladko/slano/kislo).
• Pozna in poimenuje različna gibanja (lastno gibanje, gibanje
igrač in živali).
• Pozna ime šole, ki jo obiskuje in prostore v njej.
• Našteje in opiše vremenske pojave.
• Razlikuje med živo in neživo naravo.
• Ve, da živijo v določenem okolju določene rastline in živali; te
so na okolje prilagojene.
• Poimenuje zunanje dele telesa.
• Opiše nego telesa.
• Se predstavi z osnovnimi osebnimi podatki (ime, priimek,
naslov s hišno številko, starost).
• Prepozna in opiše družinske skupnosti, poimenuje družinske
člane (oče/mama; sin/hči; dedek/babica; mož/žena;
brat/sestra).
• Pozna pravila, ki veljajo za pešce v prometu.
• Opiše pravila obnašanja v različnih prevoznih sredstvih.

LIKOVNA VZGOJA
Učenka/učenec:
• Loči najosnovnejše likovne pojme.
• Se sproščeno in izvirno likovno izraža.
• Pri likovnem izražanju uporablja in razvija likovno
domišljijo, spomin in predstave.
• Prepozna osnovne likovne materiale in orodja.
• Po predstavljenih postopkih izvaja preproste likovne
tehnike.
GLASBENA VZGOJA
Učenka/učenec:
• Posluša in prepozna zvoke iz različnih okolij.
• Posluša krajše skladbe ter razlikuje med pevskimi glasovi
in inštrumenti.
• Prepozna in poimenuje Orffova glasbila po zvočni barvi.
• Igra na lastna in izbrana Orffova glasbila.
• Ritmično izreka krajša besedila, izštevanke in uganke.
• Poje načrtovan izbor ljudskih in umetnih pesmi.
• Ustvari zvočne/glasbene vsebine.
• Glasbene izkušnje in doživetja izrazi besedno, plesno in
likovno.
• Uporablja glasbeni besednjak: pojem, igram, plešem,
glasba, glasbilo, odmev, kitica, refren, koncert.

ŠPORTNA VZGOJA
Učenka/učenec:
• Izvaja naravne oblike gibanja (hoja, plazenja, valjanja,
lazenja, visenja, nošenja, kotaljenja, potiskanja).
• Pozna in upošteva preprosta pravila elementarnih iger.
• Pozna osnovne položaje telesa, rok in nog (stojim, sedim,
turški sed, klečim, čepim, ležim – trebuh, hrbet).
• Skače s sonožnim odrivom ter sonožno doskoči.
• Meče žogico v daljino (izmet 5 m in več).
• Zadeva različne cilje s kotaljenjem in metanjem žoge.
• Izvaja osnovne gimnastične prvine (naskok v počep ali klek
(80 cm); hoja po nizki gredi ali klopi in seskoči stegnjeno).
• Zapleše načrtovane rajalne igre in družabne plese.
• Podaja in lovi lahko žogo z obema rokama.
• Vodi žogo naravnost z boljšo roko (8-10 m).
• Pozna in uporablja primerna športna oblačila in obutev.

STANDARDI ZNANJA za 2. razred

SLOVENŠČINA
Učenka/učenec:
• Pozna in uporablja temeljna načela vljudnega pogovarjanja.
• Loči pravljico od realističnih pripovedi in pesmico od
zgodbice.
• Zaznava in doživlja zvočnost pesmi (deklamira pesem; niza
asociacije ob tematski besedi).
• Prepozna lastnosti književne osebe, se vanjo vživi in jo
zaigra.
• Pozna značilnosti pravljice.
• Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo.
• Po nareku zapiše enostavčne povedi.
• Prepiše krajše tiskano besedilo z velikimi tiskanimi črkami.
• Prepiše krajše tiskano besedilo z malimi tiskanimi črkami.
• Prepozna okoliščine za rabo knjižnega in neknjižnega jezika.
• Prebere krajše besedilo ter ga obnovi.
• Vezano bere.
• Samostojno zapiše enostavčne odgovore na učiteljeva
vprašanja.
•
Upošteva prva pravopisna pravila: velika začetnica na
začetku povedi, osebna lastna imena, pika.
•
Pazi na čitljivost in estetskost zapisanih besedil.

MATEMATIKA
Učenka/učenec:
• Po navodilih se premika po prostoru in na ravnini ter oblikuje
navodilo.
• Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20 s
prehodom.
• Pri seštevanju in odštevanju poišče manjkajoči člen.
• Poimenuje in opiše osnovna geometrijska telesa: kroglo,
valj, kocko, kvader in stožec.
• Poimenuje in opiše osnovne geometrijske like: trikotnik,
kvadrat, krog in pravokotnik.
• Črte in like nariše s šablono.
• Šteje, bere, zapiše, razvršča in uredi števila do 100.
• Sešteva in odšteva v množici naravnih števila do 100 brez
prehoda.
• Pri reševanju nalog z besedilom uporablja ustrezne
računske operacije.
• Podatke prikaže z različnimi diagrami: puščičnim,
Carrollovim in Euler-Vennovim ter jih prebere.
SPOZNAVANJE OKOLJA
Učenka/učenec:
• Opiše osnovne potrebe živih bitij.
•
Snovi deli na trdne snovi, tekočine in pline.
•
Izvede in opiše nekaj ločevanj in mešanj snovi.
• Povezuje navidezno gibanje sonca z ustreznimi izrazi
(zjutraj, dopoldne, opoldne, popoldne, zvečer).
• Uporablja koledar (in časovne izraze: dan, teden, mesec,
leto).
• Prepozna in razume različna obdobja človekovega življenja.
• Opiše skrb za svoje zdravje.
• Prepozna in poimenuje osnovne geografske pojave (gora,
hrib, grič, dolina, ravnina, jezero, potok, reka, morje, vas,
mesto, cesta).
• Orientira se v bližnji šolski okolici.
• Opisuje gibanje igrač in ve, kako lahko vpliva na smer in
hitrost gibanja.
• Povezuje vremenske pojave in njihove posledice. Uporablja
vremenske simbole.

LIKOVNA VZGOJA
Učenka/učenec:
• Poimenuje najosnovnejše likovne pojme (tiskanje, matrica, odtis;
kiparstvo, kipar, kip, gnetenje, valjanje, stiskanje, modelirka;
risanje, risba, črta, pika; slikanje, slika, trganka, striženka).
• Poišče zglede likovnih pojmov na predmetih in pojavih v okolju
(osnovne barve, svetlo, temne, mešane barve, črte, pike,
ploskve, hrapavo, gladko, žive in umirjene barve, votel).
• Se sproščeno in izvirno likovno izraža.
• Pri likovnem izražanju uporablja in razvija likovno domišljijo,
spomin in predstave.
• Poimenuje osnovne likovne materiale in orodja (goba, časopis,
barvice, flomastri, vodenke, voščenke, tempera, plastelin, čopič,
paleta, lonček, risalni list, tuš, glina, »das masa«, kreda, oglje).
• Po predstavljenih postopkih izvaja likovne tehnike.
• Po oblikovanih merilih pojasni izvedbo likovne naloge.
• Prepozna likovne stvaritve umetnikov.
GLASBENA VZGOJA
Učenka/učenec:
• Posluša krajše skladbe in razlikuje zvočne barve Orffovih,
ljudskih in klasičnih glasbil.
•
Razlikuje in poimenuje otroške, ženske in moške glasove.
• Ritmično izreka otroška ljudska in umetna besedila ter pravilno
nakazuje dobe.
• Poje načrtovan izbor ljudskih in umetnih pesmi.
• Igra inštrumentalne spremljave na izbrana Orffova glasbila.
• Ustvari inštrumentalne spremljave in druge zvočne/glasbene
vsebine.
• Glasbene izkušnje in doživetja izrazi besedno, plesno in likovno.
• Uporablja glasbeni besednjak: petje, pevski zbor, zborovodja,
orkester, dirigent, skladba, skladatelj, pesem (uspavanka,
izštevanka).
ŠPORTNA VZGOJA
Učenka/učenec:
• Uporablja primerna športna oblačila in obutev.
• Izvaja naravne oblike gibanja (hoja, preplezanja, lazenja,
valjanja, visenja, nošenja, kotaljenja, potiskanja) v različnih
pogojih.
• Sproščeno in koordinirano teče v naravi.
• V ritmičnem teku preskakuje nizke ovire z enonožnim odrivom.
• Skače z enonožnim in s sonožnim odrivom ter pri tem sonožni
doskoči.
• Meče žogico v daljino z diagonalno postavitvijo.
• Z žogo zadeva različne cilje z roko in nogo. Uspešno zadene cilj,
če od 10-ih zadevanj zadene 5krat.
•
Podaja žogo z eno roko in jo lovi z obema rokama. Z nogo
podaja v steno ali soigralcu.
•
Vodi žogo naravnost, izmenično z obema rokama (20 m Pozna
in upošteva pravila elementarnih in drugih iger.
• Zapleše načrtovane preproste ljudske in družabne plese
• Pozna različne položaje telesa, rok in nog (predklon, zaklon,
odklon, predročenje, zaročenje, odročenje, vzročenje, priročenje,
izpadni korak naprej in vstran, razkorak, leža trebušno, hrbtno in
bočno).
• Izvaja preval naprej
•
Izvaja stojo na lopaticah.
• Izvaja razovko.
• Izvaja naskok na skrinjo v klek ali čep (100 cm).
• Hodi po nizki gredi ali klopi s sonožnim obratom in poljubnim
seskokom.

STANDARDI ZNANJA za 3. razred

SLOVENŠČINA
Učenka/učenec:
• Ustrezno uporablja izraze materni in tuji jezik
• Govorno nastopi – tvori smiselno, povezano in zaokroženo besedilo.
• Glasno in tekoče bere besedilo in pri tem upošteva stavčno intonacijo.
• Pozna in pravilno zapisuje velike in male pisane črke.
• Loči in poimenuje vprašalno, vzklično in pripovedno poved.
• Obvlada osnovna pravopisna pravila: veliko začetnico, ločila,
pravopisno težje besede.
• Razlikuje in poimenuje umetnostna in neumetnostna besedila.
• Prebere umetnostno besedilo ter odgovori na vprašanja.
• Posluša umetnostno besedilo in ga pisno obnovi.
• Prebere umetnostno besedilo in ga ustno ali pisno obnovi.
• Zaznava in doživlja zvočnost pesmi (deklamira pesem; poišče rime v
pesmi).
• Prepozna namen, temo in bistvene podatke neumetnostnih besedil.
• Napiše krajše neumetnostno besedilo.
• Pozna različne medije in njihove značilnosti.
MATEMATIKA
Učenka/učenec:
• Poimenuje geometrijska telesa in jih opiše z matematičnimi pojmi:
ploskev, rob, oglišče.
• Poimenuje in nariše geometrijske like in večkotnike ter jih opiše z
matematičnimi pojmi: stranica, oglišče.
• Prepozna dele celote: polovico, četrtino in tretjino.
• Prepozna simetrijo pri predmetih in nariše simetrično figuro.
• Sešteva in odšteva naravna števila do 100 s prehodom.
• Usvoji poštevanko v obsegu 10 X 10 in uporablja količnike.
• Šteje, bere, zapiše, razvršča in uredi števila do 1000.
• Sešteva in odšteva naravna števila do 1000 brez prehoda.
• Poišče manjkajoči člen pri vseh računskih operacijah.
• Pri reševanju nalog z besedilom uporablja ustrezne računske
operacije.
• Oceni in meri količine: dolžino, maso in prostornino z nestandardno in
s standardno enoto ter meritev zapiše.
• Prikaže podatke z različnimi diagrami in jih prebere.
SPOZNAVANJE OKOLJA
Učenka/učenec:
• Razlikuje naselja in pozna ustanove in dejavnosti v kraju.
• Razlikuje in opiše značilna življenjska okolja v ožji in širši okolici.
• Opisuje lastnosti in spremembe snovi: na zraku, soncu in v vodi.
• Opisuje lastnosti in spremembe vremena.
• Ve in opiše kako merimo nekatere vremenske pojave temperatura,
padavine, veter.
• Primerja razmnoževanje živih bitij med seboj.
• Pozna nekatere bolezni, vzroke zanje, kako se pred njimi zaščitimo in
kako jih zdravimo.
• Pozna nekaj načinov za zmanjšanje onesnaževanja in obremenjenosti
naravnega
okolja.
• Našteje primere medsebojne pomoči.
• Pozna delo svojih staršev in opiše druge pogoste poklice.
• Ve kako zvok nastane. Pozna čutilo za zvok. Razlikuje višino, glasnost
in trajanje zvoka.
• Ve, da trenje, upor vode in zrak, gibanje zavirajo.
• Pozna nekatere lastnosti svetlobe (širjenje, odboj, sprememba smeri)
in čutilo za vid.
• Pozna glavne smeri neba in se orientira v prostoru. Zna določiti vzhod
in zahod v svojem kraju na odprtem prostoru.
• Nariše preprosto skico z legendo.
• Zna določiti čas s pomočjo ure.

Ve, da je Slovenija država in članica EU. Pozna njene
simbole: zastava, grb, himna.
• Pozna pomembne praznike v Sloveniji.
• Pozna slovensko denarno enoto in opiše pomen denarja.
• Zna skicirati in izdelati preproste izdelke.
• Naredi preglednico in podatke prikaže s stolpci.
GLASBENA VZGOJA
Učenka/učenec:
• Posluša krajše skladbe in loči med vokalnimi in
instrumentalnimi skladbami.
• Posluša in prepozna izvajalce: inštrumente (Orffove,
ljudske, klasične), inštrument in glas, dva inštrumenta,
skupino inštrumentov, orkester in zbor.
• Ritmično izreka izštevanke, uganke, reke in krajša besedila
ter pravilno nakazuje dobe.
• Poje načrtovan izbor ljudskih in umetnih pesmi.
• Igra inštrumentalne spremljave k pesmim in ritmični izreki
besedil.
• Ustvari inštrumentalne in druge zvočne/glasbene vsebine.
• Razume in uporablja simboliko glasbenih zapisov pri
zapisovanju zvočnih vsebin.
• Glasbena doživetja izrazi besedno, plesno in likovno.
• Razume in uporablja načrtovan glasbeni besednjak: glas,
zvok, ton, tišina, pavza, melodija, metrum, glasbena
prireditev, glasbeni spored, glasbena pravljica, koračnica,
ples, nagajivka.
LIKOVNA VZGOJA
Učenka/učenec:
• Obrazloži najosnovnejše likovne pojme.
• Poišče zglede likovnih pojmov na predmetih in pojavih v
okolju.
• Se sproščeno in izvirno likovno izraža.
• Pri upodobitvi motiva izkaže likovno domišljijo, spomin in
predstave.
• Prepozna posebnosti osnovnih likovnih materialov.
• Razvija spretnost pri uporabi različnih likovnih materialov in
orodij.
• Po predstavljenih postopkih izvaja likovne tehnike.
• Po oblikovanih merilih pojasni izvedbo likovne naloge.
• Prepozna likovni kulturni ustanovi galerijo in muzej.
ŠPORTNA VZGOJA
Učenka/učenec:
• Sproščeno in skladno z navodili izvaja naravne oblike
gibanja.
• Pozna in upošteva preprosta pravila elementarnih,
moštvenih in drugih iger.
• Vodi žogo izmenično z obema rokama med ovirami s
spremembo smeri.
• Podaja žogo z eno roko, z obema rokama ali z nogo v
steno ali soigralcu.
• Žogo lovi z obema rokama ali z nogo na mestu in v
gibanju.
• Z različnimi žogami pravilno zadeva v cilj in meče žogico v
daljino z diagonalno postavitvijo.
• Pravilno izvaja osnovne gimnastične vaje z uporabo
različnih športnih pripomočkov.
• Vsaj osemkrat sonožno preskoči kolebnico.
• Prepleza 2 metra po žrdi.
• Pravilno izvaja preval naprej in nazaj.
• Obvlada naskok na skrinjo v čep (100 cm).
• Skače v višino z naskokom na skrinjo ali debelo blazino.
• Pleše načrtovane družabne in ljudske plese.
• Preplava 25 metrov.
•

