
REDOVALNICA IN SPRIČEVALO 
v 1. triletju  na OŠ Alojzija Šuštarja

• SPOZNANJE: pomembno je beležiti in spremljati 
učenčevo rast in podajati  take povratne informacije 
otroku , ki mu pomagajo  pri naslednjem koraku

• CILJ: Oblikovali smo:
- redovalnico kot zbirnik učenčevih prizadevanj, dosežkov, 
močnih in šibkih področij, ki jih 
-ob koncu leta zapišemo kot nivo doseženih znanj in veščin v
spričevalo.
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PODROČJE 1.RAZRED 2.RAZRED 3.RAZRED

Poznam cerkveno leto
- Aktivno sodeluje pri 
pripravi na praznike.
-Pozna bogoslužni prostor.

-Aktivno sodeluje pri 
pripravi na praznike.
-Pozna vlogo duhovnika.

-Aktivno sodeluje pri 
pripravi na praznike.

Gradim osebnost
- Aktivno sodeluje pri 
oblikovanju molitve.

- Poišče in opiše lepote  
stvarstva.

-Je pozitivno naravnan do 
sebe in do drugih.
-Pozna vrline in razvije 
potrebne socialne veščine 
za uspešno sobivanje.
- Aktivno sodeluje pri 
oblikovanju molitve.

-Aktivno sodeluje pri 
oblikovanju molitve.
-Je pozitivno naravnan do 
sebe in do drugih ter 
medsebojno sodeluje.
-Prepozna svoje talente in 
talente drugih ter spoštuje 
drugačnost.

Poznam Sveto pismo - Pozna obravnavane 
vsebine Svetega pisma.

- Pozna obravnavane 
vsebine Svetega pisma.

-Pozna obravnavane 
vsebine Svetega pisma.



Področje / 
Razred

1. razred 2. razred 3. razred

BRANJE
-»Bere« naslikane in tiskane zapovedi, 
prepovedi, opozorila in obvestila in 
napise iz svojega okolja in nariše svoja.

-Bere krajše znano tiskano besedilo.

-Besede in krajše povedi samostojno 
glasno prebere. 

-Krajše umetnostno in neumetnostno 
besedilo samostojno glasno prebere, 
razume in obnovi s pomočjo vprašanj.

-Razume prebrano 
umetnostno in 
neumetnostno besedilo ter 
zna odgovoriti na vprašanja o 
bistvenih podatkih.
-Glasno, tekoče in pravilno 
bere ter uporablja ustrezno 
intonacijo.

PISANJE -Ima razvite osnovne predpisalne
spretnosti.
Orientira se na svojem telesu in na listu.

-Glasove in besede zapiše z ustreznimi 
velikimi tiskanimi črkami. 
-Prepiše posamezne besede in 
enostavčne povedi z velikimi tiskanimi 
črkami.

-S tiskanimi črkami čitljivo, estetsko in 
pravilno prepiše povedi ter pri tem 
upošteva osnovna pravopisna načela.

-S pisanimi črkami samostojno zapiše 
povedi ter pri tem upošteva osnovna 
pravopisna načela.
-Krajše besedilo zapiše s pisanimi 
črkami čitljivo, estetsko in pravilno.
- Sledi nareku posameznih besed in 
enostavčnih povedi.

-S pisanimi črkami piše 
čitljivo, estetsko in pravilno. 

-Sledi nareku krajšega 
besedila. 

-Smiselno, sovisno in 
zaokroženo s pisanimi črkami 
samostojno zapiše krajše 
preprosto besedilo.

-Pri zapisu upošteva 
pravopisna načela. 
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GOVORJENJE
-Pravilno uporablja časovne prislove in 
glagolske časovne oblike ter določi 
zaporedje dejanj.

-Pesmi doživeto recitira.

-Smiselno sodeluje v pogovoru in pri tem 
upošteva temeljna načela dialoškega 
sporazumevanja. 

-Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno 
temo.

- Sodeluje v pogovoru in pri tem 
upošteva temeljna načela dialoškega 
sporazumevanja.

- Doživi, memorira in doživeto recitira 
pesem.

– Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno 
temo.

-Sodeluje v pogovoru in pri tem 
upošteva temeljna načela 
dialoškega sporazumevanja.

-Govorno nastopi z vnaprej 
pripravljeno temo.

- Doživi, memorira in doživeto 
recitira pesem.

-Pripoveduje pravljice ter pozna 
njihove temeljne značilnosti.

POSLUŠANJE - V izgovorjenih besedah določi število 
zlogov, začetni in končni glas.

- Besedo slušno analizira.

- Posluša krajša besedila in odgovarja na 
vprašanja o bistvenih podatkih. 

- Po poslušanju umetnostnega in 
neumetnostnega besedila odgovarja na 
vprašanja.

- Po poslušanju umetnostnega 
besedila prepozna temo 
besedila ter opiše glavne in 
stranske osebe. 

- V neumetnostnem besedilu 
poišče bistvene podatke.

RAZUMEVANJE
in
POUSTVARJANJE

- Nariše svoje predstave besedilne 
stvarnosti in razume sporočilnost 
besedila.

- Utemelji svoje mnenje o besedilu in pove 
svoje izkušnje ter občutke o besedilu.

- Prepozna značilnosti književne osebe.

- Pozna značilnosti pravljice in jo loči od 
realistične pripovedi.
- Zazna osnovno razpoloženje 

besedila, ga nariše, ubesedi ali z 
gibi prikaže svoje predstave 
besedilne stvarnosti.

- Prepozna značilnosti 
književne osebe, se vanjo 
vživi in jo zaigra.
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Pri nas je ocena štiri stopenjska – 4 ravni znanja:

A-učenec cilj v celoti dosega,

B- učenec cilj v celoti dosega ob spodbudi,

C- učenec cilj v celoti dosega ob pomoči, 

Č- učenec cilj delno dosega ob spodbudi in/ali pomoči učitelja.
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Poznavanje cerkvenega 
leta in Svetega pisma

Pozna vsebine Svetega pisma 
(svetopisemske zgodbe).

Pozna bogoslužni prostor (simbole in 
okrasitev glede na cerkveno leto).

Življenje vrlin

Spoštuje sveti prostor (upošteva tišino, 
poklekne-pozdravi, mirno hodi in sedi 
ter sodeluje).

Živi vrline (ne skače v besedo, posluša, 
dvigne roko, pozdravlja, poišče lepote 
v stvarstvu).

Ime in priimek: «Ime» «Priimek»                               Izostanek 1. polletje:______________ 

Datum rojstva: «Rojen» Skupni izostanek: ________________
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Branje

»Bere« naslikane in tiskane zapovedi, 
prepovedi, opozorila, obvestila in napise iz 
svojega okolja.
Glasno bere znano tiskano besedilo.

Pisanje

Ima razvite osnovne predpisalne 
spretnosti.
Orientira se na svojem telesu in na 
listu.
Povedi zapiše čitljivo, estetsko in 
pravilno.
Zapiše enostavčne povedi z velikimi 
tiskanimi črkami.

Govorjenje

Uporablja časovne prislove in glagolske 
časovne oblike ter določi zaporedje 
dejanj.
Pesmi doživeto deklamira.
V pogovoru upošteva temeljna načela 
sporazumevanja.
Govorno nastopi (z vnaprej 
pripravljeno temo).

Poslušanje

V izgovorjenih besedah določi število 
zlogov, začetni in končni glas.
Besedo slušno analizira (stavnica).
Sliši krajše besedilo.

Razumevanje in 
poustvarjanje

Predstavi besedilo.
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VZGOJA FORMATIVNO SPREMLJANJE

Domače naloge

Organizacija časa in dela

Vztrajnost pri delu

Samostojnost pri delu

Delo v skupini, v razredu

Spoštovanje šolskih pravil

Urejenost šolskih 
potrebščin

Spoštljiv odnos do 
drugih, 
do hrane

Športna oprema
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Področje Cilji pri spoznavanju vere Ocena
POZNAVANJE CERKVENEGA LETA 

IN SVETEGA PISMA
Pozna vsebine Svetega pisma 

in bogoslužni prostor. 
A

ŽIVLJENJE VRLIN Živi vrline.
C

SPRIČEVALO
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Področje Cilji pri slovenščini Ocena
BRANJE Glasno bere znano tiskano besedilo. B
PISANJE Povedi zapiše čitljivo, estetsko in pravilno. C

Zapiše enostavčne povedi z velikimi tiskanimi 
črkami.

A

GOVORJENJE Upošteva temeljna načela sporazumevanja. A
Govorno nastopa. B

POSLUŠANJE Sliši krajše besedilo. A
RAZUMEVANJE IN 

POUSTVARJANJE
Predstavi besedilo.

A
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Osnovna šola Alojzija Šuštarja

PISMO

DRAGA KLARA,

SI VESELA, RADOVEDNA, VESTNA IN SAMOSTOJNA UČENKA. ZNAŠ OPAZOVATI IN
OBČUDOVATI BOŽJE STVARSTVO. V JUTRANJIH KROGIH SI NAM POGOSTO PRIPOVEDOVALA O
SVOJEM KONJU ALI POKAZALA IZDELEK, KI SI GA SAMA IZDELALA.

V SKUPINO SI SE TAKOJ VKLJUČILA. RADA SE IGRAŠ S SOŠOLKAMI. IMAŠ SPOŠTLJIV ODNOS DO
UČITELJEV IN SOŠOLCEV. DOSLEDNO UPOŠTEVAŠ PRAVILA, KI NAM POMAGAJO GRADITI
PRIJETNO RAZREDNO VZDUŠJE. ODGOVORNO SKRBIŠ ZA ŠOLSKE STVARI.

ŠOLSKO DELO VEDNO ZBRANO IN NATANČNO DOKONČAŠ. RADA SI SE VKLJUČEVALA V
POGOVORE V KROGU, ČEPRAV TI JE BILO NA ZAČETKU NEPRIJETNO. TUDI MI SMO BILI
PONOSNI NA TVOJE VESELJE DO IGRANJA NA VIOLONČELO.

ŽELIMO TI, DA BI SVOJE TALENTE USPEŠNO NEGOVALA TUDI V NAPREJ. POGUMNO POKAŽI
OKOLICI TUDI SVOJO USTVARJALNOST.

TVOJA UČITELJA


