
PRIPOROČILA DIJAKOM ZA USPEŠNO DELO PRI NEMŠČINI 

                                  (Dogovor aktiva učiteljev nemščine za šolsko leto 2018/19) 

PRIPOROČILA ZA USPEŠNO DELO 

• aktivno spremljanje in sodelovanje pri pouku,  
• pisanje domačih nalog, 
• redno pripravljanje na pouk,  
• prinašanje učnih pripomočkov,  
• izvedba različnih aktivnih oblik dela: govorni nastopi, prezentacije, projektno delo, 
• uporaba slovarjev, internetnih virov, spletne učilnice idr., 
• branje nemških revij in literature za mlade (knjige za bralna tekmovanja idr.). 

 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 

1. Minimalni standardi znanj so opredeljeni pri vsakem tematskem sklopu v letni pripravi na pouk.  
2. Učitelj sproti ustno ali pisno preverja usvojeno znanje, pred ocenjevanjem pa sistematično in načrtno 

preverja doseganje učnih ciljev po različnih metodah (npr. pisno preverjanje, preverjanje na spletu, na 
učnih postajah …). 

3. Učitelj ocenjuje pisno in ustno v skladu s Pravili ocenjevanja znanja Gimnazije Novo mesto.  
4. Dijaki lahko pridobijo ocene z napovedanim ocenjevanjem pisnih nalog, poimenskim napovedanim ustnim 

spraševanjem, govornimi nastopi, z aktivnim sodelovanjem in ustvarjanjem v okviru posebnih znanj,  z 
rezultati tekmovanj in s preverjanjem z delnimi ocenami. Delne ocene si dijak lahko pridobi z ustnim ali 
pisnim sprotnim preverjanjem tekoče snovi, poznavanjem snovi iz domačih nalog, reševanjem nalog v 
spletni učilnici, s krajšimi predstavitvami in z drugimi načini dela, ki jih določi posamezni učitelj. Pri delnem 
ocenjevanju učitelj napove le termin in vsebino. 

5. V vsakem ocenjevalnem obdobju učitelj določi število pisnih ocenjevanj znanja.  
6. Pogoj za pozitivno oceno ob koncu ocenjevalnega obdobja so vse pozitivne pisne naloge ter opravljene 

obveznosti za tekoče ocenjevalno obdobje po dogovoru z učiteljem (ustno ocenjevanje, govorni nastopi 
…). 

7. Pogoji za pozitivno oceno ob koncu pouka so vse pozitivne pisne ocene in vsaj ena pozitivna ustna ocena 
oziroma opravljene obveznosti za tekoče šolsko leto.  

8. Način popravljanja ocen pred ali po izteku prvega ocenjevalnega obdobja in pred iztekom pouka: dijak v 
skladu z roki v šolskem koledarju popravlja oceno enkrat (v izjemnih primerih z dovoljenjem učitelja 
dvakrat). Način in obseg ocenjevanja določi učitelj. 

9. Ustno ocenjevanje je vnaprej napovedano. Dijak lahko izgubi pravico do napovedanega ocenjevanja v 
skladu s 12. členom. Pravil ocenjevanja znanja Gimnazije Novo mesto  (dijak ne zna tekoče obravnavane 
snovi, ne opravi domače naloge ali drugih dogovorjenih obveznosti, moti pouk, ne prinaša za pouk 
potrebnih pripomočkov, ali če se enkrat brez utemeljenih razlogov izogne napovedanemu ocenjevanju 
znanja). 

10. Vse izpite (popravne, predmetne idr.) se opravlja pisno in ustno, pisni del traja od ene do dve šolski uri. 
Vse izpite pripravi strokovni aktiv. Dijaki s posebnimi potrebami izpite opravljajo po dogovoru. 

11. Kriteriji za pisno in ustno ocenjevanje so dogovorjeni znotraj aktiva učiteljev nemščine. 
 

Okvirne meje za  pisna ocenjevanja so: 
 

50 - 63 %   = zd.   (2) 

64 - 77 %   = db.   (3) 

78 - 89 %   = pdb. (4) 

90 - 100 % = odl.  (5) 

 Meje za pisna ocenjevanja za delne ocene se lahko tudi spremenijo. 

 Za IMP se v vsakem ocenjevalnem obdobju vpiše ena ocena k rednemu predmetu v redovalnico. 
Kriteriji za pisanje vodenega spisa in daljšega pisnega sestavka ustrezajo maturitetnim kriterijem.  
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