
UČNA SNOV PO LETNIKIH IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ZNANJA 
 

PRVI LETNIK
VSEBINE   PREVERJANJE OCENJEVANJE OPISNIKI 
ŠPORTNA 

ZVRST 
NALOGE TEMATSKE ENOTE 5 4 3 2 1 / NMS 

 
ATLETIKA 

Neprekinjeni teki od 10-15 minut pri 
pulzu do 160 utripov v minuti.  
Hitri teki na krajših razdaljah.    
Vaje za izpopolnjevanje zaleta in 
odriva pri skoku v daljino in višino. 
Suvanje težke žoge na različne načine 
in iz različnih položajev.  
Razlaga osnovnih atletskih izrazov in 
pravil (merile naprave, štartna 
povelja …)  
Opis osnov delovanja  človekovega 
telesa v mirovanju in gibanju. 

Dolgotrajnejši 
neprekinjeni tek.  
Hitri teki iz visokega 
in nizkega starta ter  
štafetni teki.   
Skok v daljino in 
višino (prekoračna 
tehnika ali flop).   
Suvanje težke 
žoge/krogle.   
Atletski izrazi in 
pravila ter osnove 
delovanja 
človekovega telesa v 
mirovanju in gibanju.  

Dijak izvede 
izbrano nalogo 
tekoče in zanesljivo 
brez tehničnih 
napak. 

Dijak izvede izbrano 
nalogo tekoče, 
vendar z manjšo 
tehnično napako v 
posameznem delu 
gibanja.   

Dijak izvede izbrano 
nalogo tekoče, 
vendar manj 
zanesljivo in z 
manjšimi tehničnimi 
napakami v več delih 
gibanja.    

Dijak izvede izbrano 
nalogo manj 
zanesljivo in z večjo 
ter več manjšimi 
tehničnimi 
napakami.     

Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov.  

 
GIMNASTIKA  Z 
RITMIČNO 
IZRAZNOSTJO 

Preskakovanje orodja (skrčka, 
raznožka) in skoki z male prožne 
ponjave.  
Povezava elementov v sestavo na 
posameznem orodju.  
Povezava prvin brez ali s 
pripomočkom (dijakinje) v ritmično 
sestavo. 
Priprava in predstavitev kompleksa 
gimnastičnih vaj.   

Preskok čez orodje ali 
skoki z male prožne 
ponjave.  
Sestava na orodju ali 
s pripomočkom (5 
prvin). 
Akrobatska sestava 
(pet prvin).  
Pomen in učinki 
gimnastičnih vaj. 

Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo  
samostojno in brez 
večjih tehničnih ter 
estetskih napak.  
 
 

Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo  
samostojno, a z 
manjšimi tehničnimi 
in estetskimi 
napakami.   
 
 

Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo   
samostojno, a z 
večjimi  tehničnimi 
in estetskimi 
napakami.   
 
 

Dijak izvede  nalogo 
oziroma sestavo s 
pomočjo.   
 
 

Dijak ne opravi  
minimalnih zahtev 
naloge oziroma 
sestave.  
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 

 
PLES 
 
 
 

Koraki in figure plesnih iger pri party 
plesih (npr. kavbojski ples). 
Osnovne slike, menjave, obrati in 
promenede pri standardnih plesih 
(npr. dunajski, angleški valček). 
Razlaga pomen plesa za človeka.    

Standardni ples.  
Ples kot kulturni 
pojav.  

Dijak zapleše ples 
samostojno in brez 
napak. Gibanje je 
usklajeno z glasbo.   

Dijak zapleše ples 
samostojno, a z 
manjšimi napakami. 
Gibanje je delno 
usklajeno z glasbo.  

Dijak zapleše ples 
samostojno, a z 
večjimi napakami. 
Gibanje ni usklejeno 
z glasbo.  

Dijak zapleše ples z 
večjimi napakami na 
mestu in brez 
glasbene spremljave.  

Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge.  
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 



 
ROKOMET 
 
 
 
 

Podajanje, lovljenje in pobiranje 
žoge. 
Vodenje in streljanje na vrata. 
Razlaga osnovnih pravil rokometne 
igre in pomena sodniških znakov.  
 
 

Igra 6 : 6. 
Pravila igre in 
sodniški znaki.  

Dijak v igri   
povezuje tehnične 
elemente in jih  
uporablja v taktičnih 
rešitvah. Igralne 
situacije zaključuje  
učinkovito.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
manjšimi napakami 
in jih uporablja v  
taktičnih rešitvah. 
Igralne situacije 
zaključuje 
zanesljivo.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
večjimi napakami in 
jih delno    uporablja 
v taktičnih rešitvah. 
Pri zaključevanju 
igralnih situacij je 
delno uspešen.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente s 
številnimi večjimi 
napakami in jih 
delno uporablja v 
taktičnih rešitvah. Pri 
zaključevanju 
igralnih situacij je 
manj uspešen.   

Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 

 
KOŠARKA 
 
 
 
 
 
 

Vodenje s spremembo smeri, 
zaustavljanje in met na koš z mesta, s 
skokom ali brez, iz dvokoraka. 
Preigravanje v igri 1:1.  
Razlaga osnovnih pravil košarkarske 
igre in pomena sodniških znakov.  
 
 

Igra 1 : 1. 
Igra 2 : 2 na en koš. 
Pravila igre in 
sodniški znaki. 
 
 

Dijak v igri   
povezuje tehnične 
elemente in jih  
uporablja v taktičnih 
rešitvah. Igralne 
situacije zaključuje  
učinkovito.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
manjšimi napakami 
in jih uporablja v  
taktičnih rešitvah. 
Igralne situacije 
zaključuje 
zanesljivo.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
večjimi napakami in 
jih delno    uporablja 
v taktičnih rešitvah. 
Pri zaključevanju 
igralnih situacij je 
delno uspešen.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente s 
številnimi večjimi 
napakami in jih 
delno   uporablja v 
taktičnih rešitvah. Pri 
zaključevanju 
igralnih situacij je 
manj uspešen.   

Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 

 
 

DRUGI LETNIK
VSEBINE   PREVERJANJE OCENJEVANJE OPISNIKI 
ŠPORTNA 

ZVRST 
NALOGE TEMATSKE ENOTE 5 4 3 2 1 / NMS 

 
ATLETIKA 

Neprekinjen tek od 15 - 20 minut pri 
pulzu do 160 utripov v minuti.   
Hitri teki na krajših razdaljah.    

Vaje za izpopolnjevanje zaleta in 
odriva z odrivne zone pri skoku v 
daljino in vaje zaleta in odriva pri 

skoku v višino.  
Suvanje težke žoge na različne 
načine in iz različnih položaje.   

Razlaga osnovnih atletskih izrazov 
in pravil. 

Dolgotrajnejši 
neprekinjeni tek.  
Hitri teki iz visokega 
in nizkega starta ter 
štafetni teki.   
Skok v daljino in 
višino.   
Suvanje težke 
žoge/krogle.   
Atletski izrazi in 
pravila.  
Šport in zdravje.   

Dijak izvede izbrano 
nalogo tekoče in 
zanesljivo brez 

tehničnih napak. 

Dijak izvede izbrano 
nalogo tekoče, 

vendar z manjšo 
tehnično napako v 
posameznem delu 

gibanja.   

Dijak izvede izbrano 
nalogo tekoče, 
vendar manj 

zanesljivo in z 
manjšimi tehničnimi 
napakami v več delih 

gibanja.    

Dijak izvede izbrano 
nalogo manj 

zanesljivo in z večjo 
ter več manjšimi 

tehničnimi 
napakami.     

Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 

izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov.   
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GIMNASTIKA  Z 
RITMIČNO 
IZRAZNOSTJO  

Preskakovanje orodja (skrčka, 
raznožka) in skoki z male prožne 
ponjave.  
Povezava elementov v sestavo na 
posameznem orodju. 
Povezava prvin brez ali s 
pripomočkom (dijakinje) v ritmično 
sestavo.   
Priprava in predstavitev kompleksa 
gimnastičnih vaj.   

Preskok čez orodje ali 
skoki z male prožne 
ponjave.  
Sestava na orodju ali 
s pripomočkom (5   
prvin). 
Akrobatska sestava 
(pet prvin).  
Izbira, pomen in 
učinki gimnastičnih 
vaj ter osnovna  
načela športne vadbe. 

Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo  
samostojno in brez 
večjih tehničnih ter 
estetskih napak.  
 
 

Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo  
samostojno, a z 
manjšimi tehničnimi 
in estetskimi 
napakami.   
 
 

Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo   
samostojno, a z 
večjimi  tehničnimi 
in estetskimi 
napakami.   
 
 

Dijak izvede  nalogo 
oziroma sestavo s 
pomočjo.   
 
 

Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
naloge oziroma 
sestave.  
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 

 
PLES 
 
 
 
 
 
 
  

Koraki in figure plesnih iger pri 
party plesih (npr. kavbojski ples). 
Osnovne slike, menjave, obrati in 
promenede pri standardnih in 
latinskoameriških plesih plesih (npr. 
dunajski, angleški valček, foxtrot, 
jive, cha-cha). 
Povezava korakov, obratov in figure 
pri aerobiki v prosto sestavo 4 X 8 v 
skupini ob glasbeni spremljavi.   

Standardni ples.  
Latinskoameriški 
ples. 
Koreografija plesnih 
elementov pri 
aerobiki. 
Pomen plesa s 
sociološkega,  
psihološkega in 
kulturnega vidika.   

Dijak zapleše ples 
samostojno in brez 
napak. Gibanje je 
usklajeno z glasbo.   

Dijak zapleše ples 
samostojno, a z 
manjšimi napakami. 
Gibanje je delno 
usklajeno z glasbo.  

Dijak zapleše ples 
samostojno, a z 
večjimi napakami. 
Gibanje ni usklejeno 
z glasbo.  

Dijak zapleše ples z 
večjimi napakami na 
mestu in brez 
glasbene spremljave.  

Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge.  
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 

 
ROKOMET 
 
 
 
 

Podajanje, lovljenje in pobiranje 
žoge. 
Vodenje in streljanje na vrata. 
Tehnika pokrivanja nasprotnika. 
Razlaga pravil rokometne igre in 
pomena sodniških znakov.  
 
 

Igra 6 : 6. 
Pravila igre in 
sodniški znaki.  

Dijak v igri   
povezuje tehnične 
elemente in jih  
uporablja v taktičnih 
rešitvah. Igralne 
situacije zaključuje 
učinkovito.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
manjšimi napakami 
in jih uporablja v 
taktičnih rešitvah. 
Igralne situacije 
zaključuje 
zanesljivo.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
večjimi napakami in 
jih delno    uporablja 
v taktičnih rešitvah. 
Pri zaključevanju 
igralnih situacij je 
delno uspešen.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente s 
številnimi večjimi 
napakami in jih 
delno   uporablja v 
taktičnih rešitvah. Pri 
zaključevanju 
igralnih situacij je 
manj uspešen.   

Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 

 
KOŠARKA 
 
 
 

Odkrivanje in vtekanje v igri 2 : 2. 
Blokade in križanje z žogo v 
situacijski vadbi proti delno aktivni 
obrambi. 
Razlaga pravil igre košarkarske in 
pomena sodniških znakov.  
 
 

Igra 3 : 3 na en koš. 
in/ali na dva koša. 
Pravila igre in 
sodniški znaki. 
 
 

Dijak v igri   
povezuje tehnične 
elemente in jih  
uporablja v taktičnih 
rešitvah. Igralne 
situacije zaključuje 
učinkovito.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
manjšimi napakami 
in jih uporablja v 
taktičnih rešitvah. 
Igralne situacije 
zaključuje 
zanesljivo.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
večjimi napakami in 
jih delno    uporablja 
v taktičnih rešitvah. 
Pri zaključevanju 
igralnih situacij je 
delno uspešen.   

Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente s 
številnimi večjimi 
napakami in jih 
delno   uporablja v 
taktičnih rešitvah. Pri 
zaključevanju 
igralnih situacij je 
manj uspešen.   

Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 
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TRETJI LETNIK
VSEBINE   PREVERJANJE OCENJEVANJE OPISNIKI 
ŠPORTNA 

ZVRST 
 NALOGE TEMATSKE ENOTE 5 4 3 2 1 / NMS 

 
ATLETIKA 

Neprekinjen tek od 20 – 25  minut 
pri pulzu do 160 utripov v minuti.   
Hitri teki na krajših razdaljah.    
Skok v daljino s krajšim zaletom 
(12-14 korakov) z odrivne deske.  
Skok v višino z devetkoračnim 
zaletom.  
Tehnika suvanja krogle/težke žoge s 
podrsom (dijakinje 3 kg, dijaki 5 
kg). 
Priprava plakata s predstavitvijo 
dejavnikov tveganja sodobnega 
življenja in možnostmi odklanjanja 
le teh s športom.  

Dolgotrajnejši 
neprekinjeni tek.   
Hitri teki iz visokega 
in nizkega starta ter 
štafetni teki.    
Skok v daljino in 
višino. 
Suvanje krogle.  
Odklanjanje 
dejavnikov tveganja 
sodobnega življenja s 
športom. 

 
Dijak izvede izbrano 
nalogo tekoče in 
zanesljivo brez 
tehničnih napak. 

 
Dijak izvede izbrano 
nalogo tekoče, 
vendar z manjšo 
tehnično napako v 
posameznem delu 
gibanja.   

 
Dijak izvede izbrano 
nalogo tekoče, vendar 
manj zanesljivo in z 
manjšimi tehničnimi 
napakami v več delih 
gibanja.    

 
Dijak izvede izbrano 
nalogo manj 
zanesljivo in z večjo 
ter več manjšimi 
tehničnimi 
napakami.     

 
Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov.   

 
GIMNASTIKA  Z 
RITMIČNO 
IZRAZNOSTJO  

Preskakovanje orodja in skoki z 
male prožne ponjave. 
Povezava prvin brez ali s 
pripomočkom (dijakinje) v ritmično 
sestavo.   
Priprava individualnega programa vadbe. 
 

Preskok čez orodje ali 
skoki z male prožne 
ponjave.  
Akrobatska sestava 
(šest prvin).  
Osnovna načela 
športne vadbe. 

 
Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo  
samostojno in brez 
večjih tehničnih ter 
estetskih napak.  

 
Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo  
samostojno, a z 
manjšimi tehničnimi 
in estetskimi 
napakami.   

 
Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo   
samostojno, a z 
večjimi  tehničnimi in 
estetskimi napakami.  

 
Dijak izvede  nalogo 
oziroma sestavo s 
pomočjo.   
 
 

 
Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
naloge oziroma 
sestave. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 

 
PLES 
 
 
 
 
 
 
  

Koraki in figure plesnih iger pri 
party plesih (npr. kavbojski ples). 
Osnovne slike, menjave, obrati in 
promenede pri standardnih in 
latinskoameriških plesih plesih (npr. 
dunajski, angleški valček, foxtrot, 
jive, cha-cha). 
Povezava tehnike gibanja s tehniko 
dihanja pri jogi in povezava 
osnovnih sprostilnih vaj (npr. sveča, 
obrnjeni položaji). 
Povezava korakov, obratov in figure 
pri aerobiki v prosto sestavo 4 X 8 v 
skupini ob glasbeni spremljavi. 

Standardni ples.  
Latinskoameriški 
ples. 
Koreografija plesnih 
elementov pri 
aerobiki. 
 
 
 
 

 
Dijak zapleše ples 
samostojno in brez 
napak. Gibanje je 
usklajeno z glasbo.   

 
Dijak zapleše ples 
samostojno, a z 
manjšimi napakami. 
Gibanje je delno 
usklajeno z glasbo.  

 
Dijak zapleše ples 
samostojno, a z 
večjimi napakami. 
Gibanje ni usklejeno 
z glasbo.  

 
Dijak zapleše ples z 
večjimi napakami na 
mestu in brez 
glasbene spremljave.  

 
Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov.   
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ROKOMET 
 
 
 
 

Streljanje na vrata iz igre.  
Osnove individualne in conske 
obrambe.  
Tehnika napada proti conski 
obrambi.  
Priprava miselnega vzorca s 
predstavitvijo dilem  sodobnega 
športa. 
 

Igra 6 : 6. 
Dileme sodobnega 
športa. 

 
Dijak v igri   
povezuje tehnične 
elemente in jih  
uporablja v taktičnih 
rešitvah. Igralne 
situacije zaključuje 
učinkovito.   

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
manjšimi napakami 
in jih uporablja v 
taktičnih rešitvah. 
Igralne situacije 
zaključuje 
zanesljivo.  

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
večjimi napakami in 
jih delno   uporablja 
v taktičnih rešitvah. 
Pri zaključevanju 
igralnih situacij je 
delno uspešen.   

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente s 
številnimi večjimi 
napakami in jih 
delno   uporablja v 
taktičnih rešitvah. Pri 
zaključevanju 
igralnih situacij je 
manj uspešen.   

 
Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 

 
KOŠARKA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delno aktivna obramba mož na 
moža in zapiranje prostora po metu. 
Zapiranje prostora po metu, prehod v 
nasprotni napad in zaključek akcije z 
metom. 
Enostavna igra 4 : 4 na en in na dva 
koša proti delno aktivni ali aktivni 
obrambi. 
Priprava miselnega vzorca s 
predstavitvijo dilem  sodobnega 
športa. 

Igra 4 : 4 na en in na 
dva koša. 
Dileme sodobnega 
športa. 

 
Dijak v igri   
povezuje tehnične 
elemente in jih  
uporablja v taktičnih 
rešitvah. Igralne 
situacije zaključuje 
učinkovito.   

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
manjšimi napakami 
in jih uporablja v 
osnovnih taktičnih 
rešitvah. Igralne 
situacije zaključuje 
zanesljivo.   

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
večjimi napakami in 
jih delno    uporablja 
v taktičnih rešitvah. 
Pri zaključevanju 
igralnih situacij je 
delno uspešen.   

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente s 
številnimi večjimi 
napakami in jih 
delno   uporablja v 
taktičnih rešitvah. Pri 
zaključevanju 
igralnih situacij je 
manj uspešen.   

 
Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 

 
 
ČETRTI  LETNIK

VSEBINE  PREVERJANJE  OCENJEVANJE OPISNIKI 
      ŠPORTNA 
         ZVRST 

NALOGE TEMATSKE ENOTE 5 4 3 2 1 / NMS 

 
ATLETIKA 

Neprekinjen tek od 15 – 30  minut 
pri pulzu do 160 utripov v minuti.   
Hitri teki na krajših razdaljah.    
Skok v daljino s polnim zaletom (16-
20 korakov) z odrivne deske.  
Skok v višino – tehnika flop z 
devetkoračnim zaletom. 
Suvanje krogle/težke žoge s podrsom  
(dijakinje 3 kg, dijaki 5 kg).  

Dolgotrajnejši 
neprekinjeni tek.   
Hitri teki iz visokega 
in nizkega starta ter 
štafetni teki.  
Skok v daljino in 
višino. 
Suvanje krogle.    
Načela športne vadbe. 

 
Dijak izvede  
izbrano nalogo 
tekoče in 
zanesljivo brez 
tehničnih napak. 

 
Dijak izvede izbrano 
nalogo tekoče, 
vendar z manjšo 
tehnično napako v 
posameznem delu 
gibanja.   

 
Dijak izvede izbrano 
nalogo tekoče, 
vendar manj 
zanesljivo in z 
manjšimi tehničnimi 
napakami v več delih 
gibanja.    

 
Dijak izvede izbrano 
nalogo manj 
zanesljivo in z večjo 
ter več manjšimi 
tehničnimi 
napakami.     

 
Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov.   
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GIMNASTIKA  Z 
RITMIČNO 
IZRAZNOSTJO  

Preskok čez orodje ali skoki z male 
prožne ponjave. 
Povezava prvin brez ali s 
pripomočkom (dijakinje) v ritmično 
sestavo.   
Priprava programa športne vadbe. 

Preskok čez orodje ali 
skoki z male prožne 
ponjave.  
Akrobatska sestava 
(šest prvin).  
Načela športne vadbe.

 
Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo  
samostojno in brez 
večjih tehničnih ter 
estetskih napak.  

 
Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo  
samostojno, a z 
manjšimi tehničnimi 
in estetskimi 
napakami.   

 
Dijak izvede nalogo 
oziroma sestavo   
samostojno, a z 
večjimi  tehničnimi 
in estetskimi 
napakami.   

 
Dijak izvede  nalogo 
oziroma sestavo s 
pomočjo.   
 
 

 
Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
naloge oziroma 
sestave. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov.   

 
PLES 
 
 
 
 
 
 
  

Koraki in figure plesnih iger pri 
party plesih (npr. kavbojski ples). 
Osnovne slike, menjave, obrati in 
promenede pri standardnih in 
latinskoameriških plesih plesih (npr. 
dunajski, angleški valček, foxtrot, 
jive, cha-cha). 
Povezava tehnike gibanja s tehniko 
dihanja pri jogi in povezava 
osnovnih sprostilnih vaj (npr. sveča, 
obrnjeni položaji). 
Povezava korakov, obratov in figure 
pri aerobiki v prosto sestavo 4 X 8 v 
skupini ob glasbeni spremljavi. 

Standardni ples.  
Latinskoameriški 
ples. 
Koreografija plesnih 
elementov pri 
aerobiki. 
 
 
 
 

 
Dijak zapleše ples 
samostojno in brez 
napak. Gibanje je 
usklajeno z glasbo.   

 
Dijak zapleše ples 
samostojno, a z 
manjšimi napakami. 
Gibanje je delno 
usklajeno z glasbo.  

 
Dijak zapleše ples 
samostojno, a z 
večjimi napakami. 
Gibanje ni usklejeno 
z glasbo.  

 
Dijak zapleše ples z 
večjimi napakami na 
mestu in brez 
glasbene spremljave.  

 
Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov.   

 
ROKOMET 
 
 
 
 

Streljanje na vrata iz igre.  
Osnove individualne in conske 
obrambe.  
Tehnika napada proti conski 
obrambi.  
Igra s consko obrambo. 
Priprava miselnega vzorca s 
predstavitvijo dilem sodobnega 
športa.   

Igra 6 : 6. 
Dileme sodobnega 
športa. 
 
  

 
Dijak v igri   
povezuje tehnične 
elemente in jih  
uporablja v taktičnih 
rešitvah. Igralne 
situacije zaključuje 
učinkovito.   

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
manjšimi napakami 
in jih uporablja v 
taktičnih rešitvah. 
Igralne situacije 
zaključuje 
zanesljivo.   

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
večjimi napakami in 
jih delno    uporablja 
v taktičnih rešitvah. 
Pri zaključevanju 
igralnih situacij je 
delno uspešen.   

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente s 
številnimi večjimi 
napakami in jih 
delno   uporablja v 
taktičnih rešitvah. Pri 
zaključevanju 
igralnih situacij je 
manj uspešen.   

 
Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 

 
KOŠARKA 
 
 
 
 
 
 

Enostavna igra 5 : 5 brez centra na 
en in na dva koša proti delno aktivni 
ali aktivni obrambi. 
Priprava miselnega vzorca s 
predstavitvijo dilem sodobnega 
športa.   

Igra 5 : 5 brez centra 
na dva koša.  
Dileme sodobnega 
športa. 

 
Dijak v igri   
povezuje tehnične 
elemente in jih  
uporablja v taktičnih 
rešitvah. Igralne 
situacije zaključuje 
učinkovito.   

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
manjšimi napakami 
in jih uporablja v 
taktičnih rešitvah. 
Igralne situacije 
zaključuje 
zanesljivo.   

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente z 
večjimi napakami in 
jih delno    uporablja 
v taktičnih rešitvah. 
Pri zaključevanju 
igralnih situacij je 
delno uspešen.   

 
Dijak v igri povezuje 
tehnične elemente s 
številnimi večjimi 
napakami in jih 
delno   uporablja v 
taktičnih rešitvah. Pri 
zaključevanju 
igralnih situacij je 
manj uspešen.   

 
Dijak ne opravi 
minimalnih zahtev 
izbrane naloge. 
Ne izpolnjuje 
minimalnih 
standardov. 
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