
šola:  GIMNAZIJA KOPER

šolsko leto: 2019 / 20

MERILA   za

PREVERJANJE in OCENJEVANJE

pri    ŠPORTNI   VZGOJI

( dijaki )



MERILA ZA PREVERJANJE in OCENJEVANJE  ŠVZ v GIMNAZIJI

za dijake 1. LETNIKA 

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 1. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki glede na svoje sposobnosti Neprekinjeni teki od 10-15 minut Dolgotrajnejši neprekinjeni tek.
pretečejo daljšo razdaljo, pri pulzu do 160 utripov v minuti.

ATLETIKA obvladajo tehniko hitrega teka in  Hitri teki iz visokega in nizkega
tehniko osnovnih elementov skokov Hitri teki na krajših razdaljah. starta ter štafetni teki.
in metov.
Poznajo atletske izraze in pravila Vaje za izpopolnjevanje zaleta in Skok v daljino in višino
ter osnove delovanja človekovega odriva pri skoku v daljino in višino. (prekoračna tehnika ali flop).
telesa v mirovanju in gibanju.

Suvanje težke žoge na različne Suvanje težke žoge / krogle.
načine in iz različnih položajev.

Atletski izrazi in pravila ter
Razlaga osnovnih atletskih izrazov osnove delovanja človekovega
in pravil. telesa v mirovanju in gibanju.

Opis osnov delovanja človekovega 
telesa v mirovanju in gibanju.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak ne opravi Dijak izvede izbrano 
ATLETIKA nalogo tekoče in nalogo tekoče, vendar nalogo tekoče, vendar nalogo manj zanesljivo minimalnih zahtev nalogo manj zanesljivo

zanesljivo ter brez z manjšo tehnično manj zanesljivo in  z in z večjo ter več izbrane naloge. in z večjo ter več
tehničnih napak. napako v posameznem manjšimi tehničnimi manšimi tehničnimi manjšimi tehničnimi

delu gibanja. napakami v več delih napakami. napakami.
gibanja.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 1. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo tehnične prvine in osnovne Podajanje žoge v paru z vodenjem in Igra 3:3 do 6:6.
taktične kombinacije do stopnje, ki omogoča spreminjanjem smeri in hitrosti.

NOGOMET preprosto igro. Pravila igre in sodniški znaki.
Poznajo osnovna pravila igre. Streljanje na vrata po podaji s krilnega 

položaja.

Razlaga osnovnih pravil nogometne igre in 
pomena sodniških znakov.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
NOGOMET tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.



ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 1. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo osnove preskakovanja gimn. Preskakovanje orodja (skrčka, raznožka) in Preskok čez orodje ali skoki z male prožne
orodja in povežejo preproste elemente v skoki z male prožne ponjave. ponjave.
sestavo na posameznem orodju.

GIMNASTIKA Povezavea elementov v sestavo na Sestava na orodju ( 5 prvin ).
izbirajo gimnastične vaje glede na lastne posameznem orodju.
potrebe in zmožnosti. Akrobatska sestava ( 5 prvin ).

Priprava in predstavitev kompleksa
gimnastičnih vaj.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak ne opravi Dijak izvede nalogo 
GIMNASTIKA oziroma sestavo oziroma sestavo oziroma sestavo oziroma sestavo minimalnih zahtev oziroma sestavo

samostojno in brez samostojno, a z manj- samostojno, a z večjimi s pomočjo. izbrane naloge s pomočjo.
večjih tehničnih ter šimi tehničnimi in tehničnimi in oziroma sestave.
estetskih napak. estetskimi napakami. estetskimi napakami.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 1. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo tehnične prvine in osnovne Vodenje s spremembo smeri, zaustavljanje Igra 1:1.
taktične kombinacije do stopnje, ki omogoča in met na koš z mesta, s skokom ali brez,

KOŠARKA preprosto igro na en koš. iz dvokoraka. Igra 2:2 na en koš.
Poznajo osnovna pravila igre.

Preigravanje v igri 1:1. Pravila igre in sodniški znaki.

Razlaga osnovnih pravil košarkarske igre
in pomena sodniških znakov.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
KOŠARKA tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 1. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo tehnične prvine in osnovne Povezava spodnjega servisa in sprejema Igra 3:3 na prirejenem igrišču.
taktične kombinacije do stopnje, ki omogoča servisa ter zgornjega in spodnjega odboja

ODBOJKA njihovo povezovanje v preprostih igralnih v enostavno igro 3:3. Pravila igre in sodniški znaki.
situacijah.
Poznajo osnovna pravila igre. Razlaga osnovnih pravil odbojkarske igre

in pomena sodniških znakov.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
ODBOJKA tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.



ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 1. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo eno tehniko plavanja in Osnovnea šola plavanja (ena tehnika); Vzdržljivostno plavanje 10 minut.
vzdržljivostno plavajo 10 minut. štartni skok, osnove skokov v vodo.

PLAVANJE Pravila varnosti pri plavanju.
Razložijo in uporablajo pravila varnosti pri Razlaga osnovnih pravil  varnosti pri
plavanju. plavanju.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak je zanesljiv in Dijak je zanesljiv Dijak je plavalec. Dijak preplava 25 m, Dijak ne opravi Dijak preplava 25 m,
PLAVANJE dober plavalec. plavalec. Preplava 50 metrov, a z večjimi minimalnih zahtev a z večjimi 

Opravil je naloge za Preplava daljšo a z manjšimi napakami pomanjkljivostmi v izbrane naloge. pomanjkljivostmi v 
preskus znanja plav. razdaljo, a z manjšimi v gibanju. gibanju. gibanju.
za oceno 6 in osvojil napakami v gibanju.
srebrnega delfina.



MERILA ZA PREVERJANJE in OCENJEVANJE  ŠVZ v GIMNAZIJI

za dijake 2. LETNIKA 

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 2. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki glede na svoje sposobnosti Neprekinjeni teki od 15-20 minut Dolgotrajnejši neprekinjeni tek.
pretečejo daljšo razdaljo, pri pulzu do 160 utripov v minuti.

ATLETIKA izpopolnijo tehniko hitrega teka in  Hitri teki iz visokega in nizkega
tehniko osnovnih elementov skokov Hitri teki na krajših razdaljah. starta ter štafetni teki.
in metov.
Poznajo vpliv in učinke atletske vadbe na Vaje za izpopolnjevanje zaleta in Skok v daljino in višino
zdrav način življenja. odriva pri skoku v daljino in višino. (prekoračna tehnika ali flop).

Suvanje težke žoge na različne Suvanje težke žoge / krogle.
načine in iz različnih položajev.

Atletski izrazi in pravila.
Razlaga osnovnih atletskih izrazov
in pravil. Šport in zdravje.

Priprava plakata s predstavitvijo povezanosti
športa in zdravja.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak ne opravi Dijak izvede izbrano 
ATLETIKA nalogo tekoče in nalogo tekoče, vendar nalogo tekoče, vendar nalogo manj zanesljivo minimalnih zahtev nalogo manj zanesljivo

zanesljivo ter brez z manjšo tehnično manj zanesljivo in  z in z večjo ter več izbrane naloge. in z večjo ter več
tehničnih napak. napako v posameznem manjšimi tehničnimi manšimi tehničnimi manšimi tehničnimi

delu gibanja. napakami v več delih napakami. napakami.
gibanja.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 2. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo tehnične prvine in Streljanje na vrata po podaji s krilnega Igra 3:3 do 6:6.
taktične kombinacije do stopnje, ki omogoča položaja.

NOGOMET igro malega nogometa. Pravila igre in sodniški znaki.
Uporabljajo osnovna pravila igre in poznajo Varanje z žogo in odvzemanje žoge.
sodniške znake.

Pokrivanje igralca in odkrivanje v igri 2:2 do
6:6.
Razlaga pravil nogometne igre in pomena
sodniških znakov.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
NOGOMET tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.



ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 2. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki izpopolnijo preskakovanja gimnastičnega Preskakovanje orodja (skrčka, raznožka) in Preskok čez orodje ali skoki z male prožne
orodja in povežejo preproste elemente v skoki z male prožne ponjave. ponjave.
sestavo na posameznem orodju.

GIMNASTIKA Povezavea elementov v sestavo na Sestava na orodju ( 5 prvin ).
Samostojno izberejo in predstavijo kompleks posameznem orodju.
gimnastičnih vaj. Akrobatska sestava ( 5 prvin ).

Priprava in predstavitev kompleksa
gimnastičnih vaj. Izbira, pomen in učinki gimnastičnih vaj ter

osnovna načela športne vadbe.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak ne opravi Dijak izvede nalogo 
GIMNASTIKA oziroma sestavo oziroma sestavo oziroma sestavo oziroma sestavo minimalnih zahtev oziroma sestavo

samostojno in brez samostojno, a z manj- samostojno, a z večjimi s pomočjo. izbrane naloge s pomočjo.
večjih tehničnih ter šimi tehničnimi in tehničnimi in oziroma sestave.
estetskih napak. estetskimi napakami. estetskimi napakami.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 2. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo tehnične prvine in taktične Odkrivanje in vtekanje v igri 2:2. Igra 3:3 na en in dva koša.
kombinacije v obrambi in napadu do stopnje, ki 

KOŠARKA omogoča igro na en ali dva koša. Blokade in križanje z žogo v situacijski vadbi Pravila igre in sodniški znaki.
Uporabljajo osnovna pravila igre in poznajo proti delno aktivni obrambi.
sodniške znake.

Razlaga pravil košarkarske igre in pomena
sodniških znakov.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
KOŠARKA tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 2. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo tehnične prvine in taktične Napadalni udarec po sprejemu spodnjega Igra 3:3 in 4:4 na prirejenem igrišču.
kombinacije do stopnje, ki omogoča njihovo servisa.

ODBOJKA povezovanje v igralnih situacijah. Pravila igre in sodniški znaki.
Uporabljajo osnovna pravila igre in poznajo Zaščita napadalca in enojni blok v igri 3:3 in
sodniške znake. 4:4 na prirejenih igriščih.

Razlaga pravil odbojkarske igre i pomena
sodniških znakov.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
ODBOJKA tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.



ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 2. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo eno tehniko plavanja in Osnovnea šola plavanja (ena tehnika); Vzdržljivostno plavanje 10 minut.
vzdržljivostno plavajo 10 minut. štartni skok, osnove skokov v vodo.

PLAVANJE Nevarnosti pri prostem potapljanju
Razložijo nevarnosti pri prostem potapljanju Opis nevarnosti pri prostem potapljanju in in skakanju v vodo.
in skakanju v vodo. prikaz osnov reševanja in prve pomoči.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak je zanesljiv in Dijak je zanesljiv Dijak je plavalec. Dijak preplava 25 m, Dijak ne opravi Dijak preplava 25 m,
PLAVANJE dober plavalec. plavalec. Preplava 50 metrov, a z večjimi minimalnih zahtev a z večjimi 

Opravil je naloge za Preplava daljšo a z manjšimi napakami pomanjkljivostmi v izbrane naloge. pomanjkljivostmi v 
preskus znanja plav. razdaljo, a z manjšimi v gibanju. gibanju. gibanju.
za oceno 6 in osvojil napakami v gibanju.
srebrnega delfina.



MERILA ZA PREVERJANJE in OCENJEVANJE  ŠVZ v GIMNAZIJI

za dijake 3. LETNIKA 

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 3. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki glede na svoje sposobnosti Neprekinjeni teki od 20-25 minut Dolgotrajnejši neprekinjeni tek.
pretečejo daljšo razdaljo, pri pulzu do 160 utripov v minuti.

ATLETIKA izboljšajo tehniko hitrega teka in  Hitri teki iz visokega in nizkega
tehniko osnovnih elementov skokov Hitri teki na krajših razdaljah. starta ter štafetni teki.
in metov.
Samostojno izbirajo naloge za ohranjanje in Skok v daljino s krajšim zaletom (12-14 kor.) Skok v daljino in višino
razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. z odrivne deske.

Suvanje krogle.
Skok v višino z devetkoračnim zaletom.

Odklanjanje dejavnikov tveganja sodobnega 
Tehnika suvanja krogle s podrsom - 5kg. življenja s športom.

Priprava plakata s predstavitvijo dejavnikov
tveganja sodobnega življenja in možnostmi
odklanjanja le teh s športom.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak ne opravi Dijak izvede izbrano 
ATLETIKA nalogo tekoče in nalogo tekoče, vendar nalogo tekoče, vendar nalogo manj zanesljivo minimalnih zahtev nalogo manj zanesljivo

zanesljivo ter brez z manjšo tehnično manj zanesljivo in  z in z večjo ter več izbrane naloge. in z večjo ter več
tehničnih napak. napako v posameznem manjšimi tehničnimi manšimi tehničnimi manšimi tehničnimi

delu gibanja. napakami v več delih napakami. napakami.
gibanja.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 3. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo tehnične prvine in Podajanje žoge in preigravanje. Igra 3:3 do 6:6.
taktične kombinacije do stopnje, ki omogoča

NOGOMET uspešno igro malega nogometa. Sprejem oziroma zaustavljanje žoge, Dileme sodobnega športa.
Poznajo dileme sodobnega športa. varanje in strel na vrata.

Napad 2:1 s strelom na vrata.

Priprava miselnega vzorca s predstavitvijo
dilem sodobnega športa.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
NOGOMET tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.



ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 3. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki izpopolnijo preskakovanja gimnastičnega Preskakovanje orodja (skrčka, raznožka) in Preskok čez orodje ali skoki z male prožne
orodja in vezavo različnih akrobatskih in skoki z male prožne ponjave. ponjave.
ritmičnih prvin.

GIMNASTIKA Povezavea elementov v sestavo na Sestava na orodju ( 6 prvin ).
Samostojno pripravijo program individualne posameznem orodju.
športne vadbe. Osnovna načela športne vadbe.

Priprava individualnega programa vadbe.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak ne opravi Dijak izvede nalogo 
GIMNASTIKA oziroma sestavo oziroma sestavo oziroma sestavo oziroma sestavo minimalnih zahtev oziroma sestavo

samostojno in brez samostojno, a z manj- samostojno, a z večjimi s pomočjo. izbrane naloge s pomočjo.
večjih tehničnih ter šimi tehničnimi in tehničnimi in oziroma sestave.
estetskih napak. estetskimi napakami. estetskimi napakami.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 3. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki izpopolnijo tehnične prvine in taktične Napadalni udarec po sprejemu zgornjega Enostavna igra 6:0 s spodnjim servisom in
kombinacije do stopnje, ki omogoča njihovo servisa, zaščita napadalca, dvojni blok. pravilnimi taktičnimi postavitvami v K1 in K2.

ODBOJKA povezovanje v dinamičnih igralnih situacijah
in igro 6:6. Zaščita za blokom in sprejem udarca. Dileme sodobnega športa.
Poznajo dileme sodobnega športa. Zgornji servis.

Priprava miselnega vzorca s predstavitvijo
dilem sodobnega športa.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
ODBOJKA tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 3. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo  tehnične prvine in taktične Podajanje, lovljenje in pobiranje žoge. Igra 6:6.
kombinacije do stopnje, ki omogoča preprosto

ROKOMET igro. Vodenje in streljanje na vrata. Pravila igre in sodniški znaki.

Poznajo osnovna pravila rokometne igre. Razlaga osnovnih pravil rokometne igre in 
pomena sodniških znakov.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
ROKOMET tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.



ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 3. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo najmanj eno tehniko plavanja in Osnovnea šola plavanja (ena tehnika); Vzdržljivostno plavanje v eni od izbranih tehnik.
vzdržljivostno plavajo 10 minut. štartni skok, osnove skokov v vodo in

PLAVANJE prosto potapljanje. Reševanje iz vode in prva pomoč.
Poznajo in prikažejo osnove reševanja iz vode Opis nevarnosti pri prostem potapljanju in
in nudenja prve pomoči. prikaz osnov reševanja in prve pomoči.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak je zanesljiv in Dijak je zanesljiv Dijak je plavalec. Dijak preplava 25 m, Dijak ne opravi Dijak preplava 25 m,
PLAVANJE dober plavalec. plavalec. Preplava 50 metrov, a z večjimi minimalnih zahtev a z večjimi 

Opravil je naloge za Preplava daljšo a z manjšimi napakami pomanjkljivostmi v izbrane naloge. pomanjkljivostmi v 
preskus znanja plav. razdaljo, a z manjšimi v gibanju. gibanju. gibanju.
za oceno 6 in osvojil napakami v gibanju.
srebrnega delfina.



MERILA ZA PREVERJANJE in OCENJEVANJE  ŠVZ v GIMNAZIJI

za dijake 4. LETNIKA 

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 4. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki naj bodo sposobni glede na svoje Neprekinjeni teki od 15-30 minut Dolgotrajnejši neprekinjeni tek.
sposobnosti preteči daljšo razdaljo v pogo- pri pulzu do 160 utripov v minuti.

ATLETIKA vornem tempu in naj poskušajo spopolnjevati Hitri teki iz visokega in nizkega
tehniko teka in vzdrževati ali izboljševati Hitri teki na krajših razdaljah. starta ter štafetni teki.
dosežke v šprintu, skokih in metih.

Skok v daljino s polnim zaletom (16-20 kor.) Skok v daljino in višino
Samostojno pripravijo program vadbe. z odrivne deske.

Suvanje krogle.
Skok v višino (flop) z devetkoračnim zaletom.

Načela športne vadbe.
Tehnika suvanja krogle s podrsom - 5kg.

Priprava individualnega programa vadbe s
poudarkom na razvoju vzdržljivosti, hitrosti,
moči in gibljivosti.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak izvede izbrano Dijak ne opravi Dijak izvede izbrano 
ATLETIKA nalogo tekoče in nalogo tekoče, vendar nalogo tekoče, vendar nalogo manj zanesljivo minimalnih zahtev nalogo manj zanesljivo

zanesljivo ter brez z manjšo tehnično manj zanesljivo in  z in z večjo ter več izbrane naloge. in z večjo ter več
tehničnih napak. napako v posameznem manjšimi tehničnimi manšimi tehničnimi manšimi tehničnimi

delu gibanja. napakami v več delih napakami. napakami.
gibanja.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 4. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo tehnične prvine in Podajanje žoge in preigravanje. Igra 6:6.
taktične kombinacije do stopnje, ki omogoča

NOGOMET njihovo povezovanje v dinamičnih igralnih Sprejem oziroma zaustavljanje žoge, Dileme sodobnega športa.
situacijah ter sproščeno igro malega nogometa. varanje in strel na vrata.

Poznajo dileme sodobnega športa. Napad 2:1 s strelom na vrata.

Priprava miselnega vzorca s predstavitvijo
dilem sodobnega športa.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
NOGOMET tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.



ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 4. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo preskakovanja gimnastičnega Preskok čez orodje ali skoki z male prožne Preskok čez orodje ali skoki z male prožne
orodja in vezavo različnih akrobatskih in ponjave. ponjave.
ritmičnih prvin.

GIMNASTIKA Povezavea elementov v sestavo na Akrobatska sestava ( 6 prvin ).
Samostojno pripravijo program individualne posameznem orodju.
športne vadbe. Osnovna načela športne vadbe.

Priprava programa športne vadbe.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak izvede nalogo Dijak ne opravi Dijak izvede nalogo 
GIMNASTIKA oziroma sestavo oziroma sestavo oziroma sestavo oziroma sestavo minimalnih zahtev oziroma sestavo

samostojno in brez samostojno, a z manj- samostojno, a z večjimi s pomočjo. izbrane naloge s pomočjo.
večjih tehničnih ter šimi tehničnimi in tehničnimi in oziroma sestave.
estetskih napak. estetskimi napakami. estetskimi napakami.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 4. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo tehnične prvine in taktične Delno aktivna obramba mož na moža in zapi- Igra 4:4 in 5:5 na en in na dva koša
kombinacije v obrambi in napadu do stopnje, ki ranje prostora po metu.

KOŠARKA omogoča igro na en ali dva koša. Dileme sodobnega športa.
Zapiranje prostora po metu, prehod v nas-

Poznajo dileme sodobnega športa. protni napad in zaključek akcije z metom na koš.

Enostavna igra 4:4 in 5:5 na en in na dva koša
proti delno aktivni obrambi.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
KOŠARKA tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.

ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 4. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki izpopolnijo tehnične prvine in taktične Streljanje na vrata iz igre. Igra 6:6. 
kombinacije do stopnje, ki omogoča uspešno

ROKOMET igro proti individualni in conski obrambi. Osnove individualne in conske obrambe. Dileme sodobnega športa.

Poznajo dileme sodobnega športa. Tehnika napada proti conski obrambi.
Priprava miselnega vzorca s predstavitvijo
dilem sodobnega športa.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak v igri povezuje Dijak ne opravi Dijak v igri povezuje 
ROKOMET tehnične elemente in jih tehnične elemente z tehnične elemente z tehnične elemente s minimalnih zahtev tehnične elemente s

uporablja v taktičnih manjšimi napakami in večjimi napakami in jih številnimi večjimi nap. izbrane naloge. številnimi večjimi nap.
rešitvah. jih uporablja v taktičnih delno uporablja v in jih delno uporablja in jih delno uporablja
Igralne situacije rešitvah. taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.  v taktičnih rešitvah.
zaključuje učinkovito. Igralne situacije Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. Pri zaključevanju igr. 

zaključuje zanesljivo. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen. sit. je manj uspešen.



ŠPORTNA           PREDLAGANA RAVEN ZNANJA                   PREVERJANJE                    OCENJEVANJE
ZVRST                 OB KONCU 4. LETNIKA                       naloge:                  tematske enote:

Dijaki obvladajo najmanj eno tehniko plavanja in Osnovnea šola plavanja (ena tehnika); Vzdržljivostno plavanje v eni od izbranih tehnik.
vzdržljivostno plavajo 10 minut. štartni skok, osnove skokov v vodo in

PLAVANJE prosto potapljanje.
Prikažejo osnove reševanja iz vode in Opis nevarnosti pri prostem potapljanju in
nudenja prve pomoči. prikaz osnov reševanja in prve pomoči.

OPISNIKI za OCENJEVANJE
5 4 3 2 1 minimalni standard

Dijak je zanesljiv in Dijak je zanesljiv Dijak je plavalec. Dijak preplava 25 m, Dijak ne opravi Dijak preplava 25 m,
PLAVANJE dober plavalec. plavalec. Preplava 50 metrov, a z večjimi minimalnih zahtev a z večjimi 

Opravil je naloge za Preplava daljšo a z manjšimi napakami pomanjkljivostmi v izbrane naloge. pomanjkljivostmi v 
preskus znanja plav. razdaljo, a z manjšimi v gibanju. gibanju. gibanju.
za oceno 6 in osvojil napakami v gibanju.
srebrnega delfina.
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