
OŠ Korena 

 

KRITERIJ OCENJEVANJA PRI ŠPORTU 

šport od 4. do 9.r, neobvezni izbirni predmet, šport za zdravje,  

šport za sprostitev, izbrani šport 

 

 

V drugi in tretji triadi devetletke učenci pri pouku športne vzgoje pridobijo številčno oceno od 1 do 5. 

Če je učenec opravičen športne vzgoje zaradi zdravstvenih razlogov dal časa, je za tisto obdobje 

neocenjen. V primerih ko ima učenec manjše zdravstvene ali druge težave, zadostuje opravičilo 

staršev v šolsko knjižico (do pet dni). Ko pa ima učenec daljše zdravstvene težave, mora prinesti 

opravičilo zdravnika. Učenci so dolžni na uro športne vzgoje redno prinašati športno opremo, to so: 

kratke hlačke, majica s kratkimi rokavi, šolski copati ali športna obutev po dogovoru. Kriteriji za 

pridobitev določene ocene so sledeči: 

 

OCENA ODLIČNO (5) 

 

To oceno pridobi učenec, ki: 

• izvede določeno gibalno nalogo tekoče, zanesljivo in brez tehničnih napak, 

• zavzeto sodeluje pri urah športne vzgoje, 

• je obziren in spoštljiv do drugih, 

• redno prinaša športno opremo, 

• se udeležuje športnih tekmovanj za šolo (ni pogoj za splošno oceno). 

 

OCENA PRAV DOBRO (4) 

 

To oceno pridobi učenec, ki: 

• izvede določeno gibalno nalogo tekoče, vendar z manjšo napako,  

• sodeluje pri urah športne vzgoje, 

• je obziren in spoštljiv do drugih, 

• redno prinaša športno opremo. 

 

OCENA DOBRO (3) 

 

To oceno pridobi učenec, ki: 

• izvede določeno gibalno nalogo tekoče, vendar manj zanesljivo in z manjšimi napakami, 

• sodeluje pri urah športne vzgoje, 

• je obziren in spoštljiv do drugih, 

• redno prinaša športno opremo. 

 

OCENA ZADOSTNO (2) 

 

To oceno pridobi učenec, ki: 

• izvede gibalno nalogo z večjo tehnično napako, 

• delno sodeluje na urah športne vzgoje, 

• ne prinaša redno športne opreme, 

• ni v celoti obziren in spoštljiv do drugih. 

 

OCENA NEGATIVNO (1) 

 

To oceno pridobi učenec, ki ne opravi minimalnih zahtev določen  naloge in ne izpolnjuje ostalih 

pozitivnih kriterijev. 

 

 



 

 

Elementi 

spremljanja 

O    P   I   S   N   I   K   I 

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

ODZIVNOST 

-zmožnost 

dobre 

motivacije 

-vztrajnost in 

doslednost, 

samostojnost 

-dobra 

pripravljenost 

na 

sodelovanje v 

skupini 

-sprejema 

vzpodbude 

učiteljevega 

individualneg 

a in 

skupinskega 

posredovanja 

-redno nosi 

športno 

opremo 

Vedno 

upošteva 

pravila fair 

play. 

-sodeluje na 

športnih 

tekmovanjih 

-zmožnost 

manjše 

motivacije 

- manjša 

vztrajnost in 

doslednost, 

samostojnost 

-manjša 

pripravljenost 

na 

sodelovanje 

v skupini 

- slabo 

sprejema v 

celoti 

vzpodbude 

učiteljevega 

individualneg 

a in 

skupinskega 

posredovanja 

-do 3x brez 

športne 

opreme. 

V večini 

situacij 

upošteva 

pravila fair 

play. 

-šibka 

zmožnost 

motivacije 

-majhna 

vztrajnost in 

doslednost, 

samostojnost 

-slaba 

pripravljenost 

na 

sodelovanje v 

skupini 

-slabo 

sprejema 

vzpodbude 

učiteljevega 

individualn. 

in 

skupinskega 

posredovanja 

- do 6x brez 

športne 

opreme. 

Včasih krši 

pravila fair 

play. 

-zelo slaba 

zmožnost 

motivacije 

-zelo šibka 

vztrajnost in 

doslednost v, 

samostojnost 

-zelo šibka 

pripravljenost 

na 

sodelovanje v 

skupini 

-zelo slabo 

sprejema 

vzpodbude 

učiteljevega 

individualn. 

in 

skupinskega 

posredovanja 

-več kot 10x 

brez športne 

opreme. 

Večkrat krši 

pravila fair 

play. 

-ni motiviran 

za delo 

-nevztrajnost 

in 

nedoslednost 

nesamostojn 

ost 

-ni 

pripravljen 

na 

sodelovanje 

v 

skupini 

-ne sprejema 

vzpodbude 

učiteljevega 

individualn. 

in 

skupinskega 

posredovanja 

-ne nosi 

športne 

opreme. 

Vede se 

nešportno in 

ne upošteva 

pravila fair 

play. 

USPEŠNOST NA 

POSAMEZNEM  

ŠPORTNEM 

PODROČJU  

(to ovrednoti učitelj 

le v končni oceni) 

-je izrazito  

uspešen na 

vseh  

področjih 

-je uspešen  

na več  

področjih 

-je uspešen  

vsaj na dveh  

področjih 

-je uspešen  

vsaj na enem  

področju 

-ni uspešen  

na nobenem  

področju  

športa 

 

 

 

 

                                                                                           Učiteljica športa: Renata Rižner 

 


