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1 Splošni cilji  
Evropske šole imajo dva cilja, in sicer zagotavljati formalno izobraževanje ter spodbujati osebnostni 

razvoj učencev v širšem družbenem in kulturnem okolju. Formalno izobraževanje vključuje 

pridobivanje kompetenc (znanj, spretnosti in odnosov) na različnih področjih. Osebnostni razvoj 

poteka v različnih duhovnih, moralnih, družbenih in kulturnih kontekstih. Ozavešča učence o 

primernem vedenju, razumevanju okolja, v katerem živijo, in razvoju njihove osebne identitete.  

Prizadevanja za izpolnitev teh dveh ciljev temeljijo na čedalje večjem zavedanju, kako bogata je 

evropska kultura. Z ozaveščanjem in pridobivanjem izkušenj o skupnem življenju evropskih narodov 

bi se morali učenci naučiti bolje spoštovati tradicije posameznih evropskih držav in regij, hkrati pa bi 

morali razvijati in ohranjati lastno nacionalno identiteto.  

Učenci evropskih šol so prihodnji državljani Evrope in sveta, zato potrebujejo raznovrstne 

kompetence, da se bodo lahko spoprijemali z izzivi hitro spreminjajočega se sveta. Evropski svet in 

Evropski parlament sta leta 2006 sprejela evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za 

vseživljenjsko učenje. V njem je opredeljenih osem ključnih kompetenc, ki jih vsi posamezniki 

potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost:  

 

1. sporazumevanje v maternem jeziku;  

2. sporazumevanje v tujih jezikih;  

3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji;  

4. digitalna pismenost;  

5. učenje učenja;  

6. socialne in državljanske kompetence;  

7. samoiniciativnost in podjetnost ter  

8. kulturna zavest in izražanje.  

 

Z učnimi načrti evropskih šol se pri učencih razvijajo vse te ključne kompetence.  

2 Didaktična načela  
Glavni namen pouka predmeta „ odkrivanje sveta“ je učencem zagotoviti skupni referenčni okvir za 

razumevanje samega sebe in širšega sveta. Učenci imajo aktivno vlogo v procesu učenja. Učni načrt 

za predmet „ odkrivanje sveta“ gradi na načelih kurikula za predšolsko izobraževanje (Early Education 

Curriculum, 2011-01-D-15-en-3), ki daje prednost celostnemu razvoju otroka. Poleg tega učencem 

zagotavlja t. i. mehek prehod na sekundarno izobraževanje. 
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2.1 Organizacija pouka pri predmetu „ odkrivanje sveta“ 
Učni načrt zajema pet različnih vsebinskih področij. Vsako področje je podrobneje razdeljeno na 

posamezne vsebine za vsak razred. Vsebine imajo natančno opredeljene učne dosežke. Poleg 

posameznih vsebin iz 3. področja je treba pozornost nameniti tudi aktualnim vprašanjem s področja 

trajnostnega razvoja. 

Število učnih ur za predmet „ odkrivanje sveta“ je določeno v usklajenem urniku za primarno stopnjo 

v dokumentu Harmonized Timetable – Primary (2006-D-246-en-5).  
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2.2 Načela poučevanja  
Med učnim procesom se učence spodbuja k refleksiji in evalvaciji lastnega napredka. Učitelj naj z 
diferenciacijo ter kombinacijo formativnega in sumativnega ocenjevanja podpira razvoj in zmožnosti 
vsakega učenca. Poudarjene so strategije: 

 učenje, ki temelji na učenju z raziskovanjem – z vodenim raziskovanjem si učenci krepijo 

radovednost, ustvarjalnost in kritično mišljenje, kar vodi v samostojno učenje; 

 zelo je poudarjeno medpredmetno povezovanje, s katerim se spodbudi celostni razvoj 
učenca; 

 spodbujanje evropske perspektive – v skladu z načeli in cilji evropskih šol; 

 uporaba raznih metod poučevanja v podporo različnim učnim slogom, vključno s 

sodelovalnim učenjem v skupinah ali parih; 

 organizacija ekskurzij in vključevanje lokalnega okolja (npr. šolskega okolja, lokalnih 

zgodovinarjev, muzejev, staršev itd.) kot možnost za učenje; 

 osredinjenost na učenca, vendar pod vodstvom učitelja – učenčevo predznanje in izkušnje so 
izhodišče za obravnavano vsebino; 

 če je primerno, navezava učnih dosežkov na nacionalne reference, na primer s sklicevanjem 

na nacionalno pokrajino, zgodovinske dogodke, kulturo; 

 uporaba IKT kot orodja za raziskovanje in predstavitev informacij. 

2.3  Razvoj kompetenc 
Predmet „odkrivanje sveta“ zahteva razvoj spretnosti, odnosov in znanja. Spretnosti, ki jih je treba 

razvijati, vključujejo:  

 spraševanje (npr. postavljanje vprašanj, ki bodo podprla reševanje problemov); 

 opazovanje in opisovanje (npr. uporaba čutil za opazovanje in opisovanje značilnosti, razlik in 

podobnosti); 

 postavljanje hipotez in predvidevanj (npr. kaj se bo zgodilo ob določeni spremembi); 

 raziskovanje in izvajanje poskusov (npr. zasnova, načrtovanje in izvajanje preprostih 

raziskav); 

 ocenjevanje in merjenje (npr. izbiranje ustreznih naprav ali tehnik za merjenje z 

nestandardnimi in standardnimi enotami); 

 razvrščanje in kategoriziranje (npr. razvrščanje in predstavitev podatkov v skupinah in 

podskupinah na podlagi ustreznih meril); 

 beleženje in predstavitev informacij na različne načine (npr. ustno ter v obliki poročil, 

preglednic, grafičnih prikazov, diagramov, predstavitev z uporabo IKT); 

 oblikovanje zaključkov (npr. pregled metode, uporabljene v raziskavi, ocena njene 

uporabnosti in po potrebi zamenjava metode); 

 razvijanje in spodbujanje radovednosti, ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja pri učencih.  
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2.4  Prehod iz P5 v S1 
Učitelji predmeta „ odkrivanje sveta“ v P5 – zaradi lažjega prehoda učencev na vsebine učnih načrtov 

v S1 – upoštevajo učna načrta za predmeta Integrated Science in Human Science, ki se poučujeta na 

sekundarni stopnji. Pri prenosu informacij o vsebini in metodologijah, ki so v ospredju pri predmetu 

„odkrivanje sveta“, imajo pomembno vlogo koordinatorji. Angažirani koordinatorji lahko uspešno 

spodbujajo prehod, skladno s šolsko politiko.  
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4 Učni cilji 
Učni cilji naj bodo v vsakem šolskem letu za otroka izziv in spodbuda za njegov razvoj. Učitelju so 

izhodišče za načrtovanje in ocenjevanje.  

 

4.1 BIOLOGIJA 

4.1.1 RASTLINE IN ŽIVALI 

 

1. razred  

Razvrstitev živali 

Otrok mora: 

 razlikovati živa bitja in jih uvrstiti v skupine po značilnostih, ki jih je mogoče opaziti (npr. 

glede na število nog; živali, ki imajo dlako, perje, luske; gibanje; razmnoževanje; mesojede, 

vsejede živali itd.); 

 uporabljati določevalne ključe za opredelitev pogostih vrst živali (npr. vretenčarji in 

nevretenčarji). 

 

Rast rastlin: 

Otrok mora: 

 opazovati in zbrati podatke o rasti rastlin (npr. iz semena, čebulice ali gomolja v rastlino); 

 poznati bistvene elemente za rast rastlin (npr. zemlja, voda, svetloba, toplota, hranilne 

snovi); 

 našteti dele rastline (npr. korenine, listi, cvet itd.). 

 

2. razred 

Od kod izvira hrana? 

Otrok mora: 

 prepoznati, od kod izvirajo določena živila (mleko daje krava, goveje meso dobimo iz goveda, 

moko dobimo z mletjem žitnih zrn); 

 pri ravnanju s hrano upoštevati higienske normative. 

 

Življenjski krog rastlin in živali 

Otrok mora: 

 spoznati življenjski krog najpreprostejših rastlin in živali; 

 opisati in preprosto ponazoriti življenjski krog rastline ali živali; 

 razumeti, da se z letnimi časi spreminjajo tudi živa bitja, ter preučiti spremembe v življenju 

rastlin ali živali v letnih časih. 

 

3. razred 

Razmnoževanje rastlin 

Otrok mora: 

 opisati in zabeležiti različne stopnje razmnoževanja rastlin (npr. od cveta do sadeža, od storža 

do drevesa); 

 zavedati se pomena žuželk pri razmnoževanju rastlin. 
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4. razred 

Bližnje življenjsko okolje 

Otrok mora: 

 preučiti bližnje življenjsko okolje in razpravljati o njem (npr. park, ribnik, gozd, jezero, del 

morja); 

 opisati medsebojni vpliv živih bitij in okolja (npr. prilagoditev živih bitij svojemu okolju); 

 spoznati in opisati prehranjevalno verigo v življenjskem okolju. 

 

5. razred  

/ 

 

4.1.2 TELO 

 

1. razred 

Zdravo življenje 

Otrok mora: 

 pridobiti in razviti osnovne higienske navade (npr. spoznati in razpravljati o posledicah slabe 
osebne higiene, spoznati in uporabljati zdrave prehranjevalne navade, skrbeti za zdrave 
zobe); 

 zavedati se, da mora vsak posameznik skrbeti zase; 

 razlikovati med zdravo in nezdravo hrano ter razumeti pomen uravnotežene prehrane in 

zmernosti; 

 opredeliti skupine živil, ki so potrebne za uravnoteženo prehrano; 

 prepoznati različna živila in jih razvrstiti v glavne skupine živil. 

 

2. razred 

Čutila 

Otrok mora: 

 poznati pet čutil; 

 opisati glavne funkcije čutil; 

 poimenovati del telesa, ki je povezan s posameznim čutilom; 

 primerjati in razvrstiti predmete samo z enim čutilom; 

 opisati, kako je povezano delovanje čutil. 
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3. razred 

Uho in zvok 

Otrok mora: 

 opisati funkcijo ušesa in poznati njegove glavne dele; 

 spoznati nastajanje zvoka; 

 ozaveščati vpliv zvoka na naše počutje (npr. stres zaradi glasnega okolja, sprostitev ob 
poslušanju glasbe); 

 raziskati, kako zvok potuje skozi različne snovi; 

 ugotoviti, kako osebe z okvaro sluha komunicirajo z drugimi. 

 

Okostje in mišice 

Otrok mora: 

 opisati okostje in poimenovati glavne kosti; 

 prepoznati, našteti in opisati glavne vrste sklepov; 

 spoznati glavne vrste mišic; 

 opisati medsebojno delovanje okostja in mišic; 

 preučiti in raziskati človekovo premikanje (npr. okostje je opora telesu – vloga mišic, kosti in 

sklepov). 

 

4. razred 

Oko in vid 

Otrok mora: 

 opisati funkcijo očesa in poimenovati njegove sestavne dele; 

 opisati, kako nastane slika;  

 poznati napake in korekcije vida (težave z vidom, kot sta slabovidnost in barvna slepota); 

 spoznati, kako se osebe z okvaro vida vključujejo v družbo. 

 

Prehrana in prebava 

Otrok mora: 

 opisati vpliv prehrane na telo; 

 opisati delovanje prebavnega sistema in poimenovati njegove glavne organe; 

 opisati, kaj se dogaja s hrano v človeškem telesu; 

 zavedati se pomena pestre in uravnotežene prehrane (npr. pomen uživanja različnih skupin 
živil, kot so: sladkor, maščobe, ogljikovi hidrati, beljakovine, vitamini). 
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5. razred 

Dihanje in krvni obtok 

Otrok mora: 

 opisati dihalno pot in pojasniti delovanje glavnih organov;  

 opisati krvni obtok in pojasniti delovanje glavnih organov; 

 prepoznati in opisati povezavo med dihanjem in krvnim obtokom; 

 poznati vpliv nezdravih navad na dihala in krvni obtok (npr. kajenje, alergije) in se ga 

zavedati. 

 

Puberteta 

Otrok mora: 

 razumeti puberteto, spolnost in razmnoževanje;  

 opredeliti in razpravljati o telesnih in drugih spremembah pri dečkih in deklicah v puberteti 

ter razumeti, da te spremembe pri vsakem posamezniku potekajo z različno hitrostjo; 

 razpravljati o vprašanjih v zvezi z identiteto, enakostjo med spoloma in odnosi. 

 

4.2 TEHNOLOGIJA 
 

1. razred  

Snovi 

Otrok mora: 

 opisati različne lastnosti in značilnosti snovi v šolskem okolju (npr. kovina, les, plastika, 

tekstil) z raznimi čutili; 

 razvrstiti snovi v skupine po njihovih lastnostih; 

 prepoznati uporabo različnih snovi (npr. za igrače, pohištvo, oblačila; za dom); 

 opisati in primerjati snovi glede na barvo, obliko in strukturo; 

 razlikovati med naravnimi in umetnimi snovmi. 

 

2. razred 

Agregatna stanja  

Otrok mora: 

 opredeliti agregatno stanje snovi (trdno, tekoče in plinasto); 

 prepoznati agregatno stanje vode in ugotoviti, kdaj se pojavijo različna agregatna stanja; 

 raziskati posledice segrevanja in ohlajanja različnih tekočin in trdnih snovi. 

 

Toplo in hladno; uporaba termometra 

Otrok mora: 

 razlikovati med toplim in hladnim ter znati uporabljati termometer; 

 raziskati, kako je mogoče tekočine in trdne snovi ohraniti tople ali hladne; 

 zabeležiti razlike v temperaturi v različnih okoljih (npr. v prostoru in na prostem); 

 razmisliti o pomenu temperature pri kuhanju in shranjevanju živil. 
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3. razred   

Magnetizem 

Otrok mora: 

 zabeležiti ugotovitve pri igri z magneti; 

 opisati lastnosti magnetov; 

 raziskati možnosti uporabe magnetov (npr. kompas, magneti za hladilnik); 

 spoznati, da magneti lahko privlačijo ali odbijajo drug drugega; 

 raziskati uporabo magnetov pri dviganju in zadržanju predmetov na določenem mestu. 

 

Recikliranje 

Otrok mora: 

 spoznati, da se lahko reciklirani materiali (npr. papir, steklo, plastika) uporabljajo za 

proizvodnjo novih izdelkov; 

 razvrstiti različne materiale za recikliranje; 

 opisati postopek recikliranja in pojasniti koristi recikliranja za skupnost; 

 ugotoviti, ali je ločeno zbiranje odpadkov organizirano v šoli oziroma njeni okolici (npr. v 

soseščini, na kopališču, doma). 

 

4. razred 

Elektrika 

Otrok mora: 

 prepoznati nekatere vire elektrike; 

 prepoznati, kje se uporablja elektrika (npr. v šoli, doma, v širši okolici); 

 izdelati model električnega kroga; 

 izvesti preproste poskuse z električno energijo (npr. materiali, ki prevajajo elektriko ali ne);  

 spoznati delovanje nekaterih pogosto uporabljanih električnih naprav; 

 napovedati , kaj se bo zgodilo pri poskusu z elektriko – postaviti hipoteze; 

 zavedati se nevarnosti pri delu z elektriko. 
 

Energija 

Otrok mora: 

 prepoznati konkretne primere pretvorbe energije iz ene oblike v drugo (npr. z gibanjem do 

toplote, s hrano do gibanja); 

 izvesti poskus pretvorbe energije iz ene oblike v drugo; 

 opredeliti preproste prehranjevalne verige (npr. sonce – rastline – živali ter položaj človeka v 

prehranjevalni verigi); 

 opisati pridobivanje in uporabo energije v vsakdanjem življenju (npr. različna prevozna 

sredstva, hrana, ogrevanje v šoli in doma); 

 našteti različne vrste obnovljivih virov energije in opisati najpogostejšo uporabo. 
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5. razred 

Sile in gibanje 

Otrok mora: 

 prepoznati in raziskati različne načine premikanja predmetov in teles (npr. s potiskanjem in 

vlečenjem, uporabo valjev, kolesc, koles, osi, zobnikov, verig in jermenov); 

 raziskati učinek trenja na gibanje – in sicer tako, da trenje upočasni ali ustavi gibanje teles 

(npr. zavora na kolesu); 

 opisati uporabo vzvodov, zobnikov za olajšanje dela (npr. pri kolesih, avtomobilih); 

 razumeti delovanje nasprotnih sil (npr. ravnotežje, nosilnost, breztežnost); 

 spoznati, da je gravitacija sila; 

 razumeti, da se telesa privlačijo zaradi svoje mase; 

 načrtovati in izdelati vzmetno tehtnico; 

 raziskati, kako je mogoče z vzvodi dvigniti različne predmete. 

 

 

4.3 GEOGRAFIJA 

 

1. razred 

Moja šola 

Otrok mora: 

 izdelati načrt in maketo razreda; 

 se orientirati na načrtu šole; 

 opisati različno namembnost šolskih prostorov; 

 razpravljati in označiti enostavne poti do različnih krajev v okolici šole; 

 znati oblikovati in upoštevati preprosta navodila za pot do različnih krajev v okolici šole. 

 

Letni časi in vreme 

Otrok mora: 

 beležiti vremenska stanja in opisati razlike med letnimi časi; 

 spremljati in opisati spreminjanje drevesa v različnih letnih časih. 

 

2. razred  

Šolska okolica  

Otrok mora: 

 izdelati načrt šolske okolice; 

 se orientirati na zemljevidu okolice šole; 

 razpravljati in označiti enostavne poti od doma do šole; 

 prepoznati in pojasniti pomen prometnih znakov. 
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3. razred  

Moj kraj 

Otrok mora: 

 opisati glavne značilnosti kraja, vključno s storitvenimi dejavnostmi, ki jih zagotavlja (npr. 

bolnišnice, banke, gledališča, šole; reke, parki itd.); 

 našteti različna javna prevozna sredstva; 

 razpravljati in označiti enostavne poti do različnih krajev in iz njih z različnimi prevoznimi 

sredstvi (npr. z uporabo zemljevida podzemne železnice, avtobusnih linij, pešpoti itd.); 

 opisati storitve v kraju (npr. reševalna služba, mestna hiša, športni objekti, pošta, policija, 

knjižnica itd.); 

 opisati in primerjati mestno in podeželsko pokrajino (npr. rastlinstvo, zgradbe in relief). 

 

Kroženje vode 

Otrok mora: 

 podrobno opisati kroženje vode; 

 narisati diagram kroženja vode; 

 obnoviti znanje o različnih agregatnih stanjih vode in opredeliti njihovo vlogo pri kroženju 

vode. 

 

4. razred  

Podnebje in vremenoslovje 

Otrok mora: 

 opisati povezavo med vremenom in podnebjem; 

 navesti značilnosti različnih podnebnih regij in jih med seboj primerjati; 

 znati odčitati zračni tlak na barometru; 

 spoznati različne elemente, vključene v napovedovanje vremena (npr. oblaki, zračni tlak, 

temperatura, hitrost in smer vetra itd.); 

 poimenovati in opisati naprave za napovedovanje vremena (npr. sateliti, boje, termometri 

itd.); 

 izdelati preprosto vremensko postajo. 

 

Pokrajine 

Otrok mora: 

 opisati pokrajine različnih regij sveta (vključno z rastlinstvom, zgradbami in reliefom); 

 opisati vpliv podnebja na pokrajine (npr. na rastlinstvo in kmetijstvo). 
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5. razred 

Prostor  

Otrok mora: 

 znati poimenovati in razvrstiti planete Osončja; 

 opisati glavne značilnosti planetov in njihovo kroženje okrog Sonca; 

 poznati vrstni red različnih luninih men in vzrok zanje. 

 

Globus, zemljevidi in pokrajine 

Otrok mora: 

 prepoznati poldnevnike in vzporednike; 

 prebrati koordinate (npr. v atlasu); 

 primerjati časovne pasove po svetu; 

 opisati relief evropskih držav na zemljevidu; 

 opisati pokrajine različnih regij Evrope (vključno z rastlinstvom, zgradbami in reliefom). 

 

Naravni pojavi 

Otrok mora: 

 raziskati naravni pojav; 

 zbrati in predstaviti ugotovitve raziskave. 

 

 

4.4 ZGODOVINA 
 

1. razred 

Kronologija 

Otrok mora:  

 ugotoviti razlike med dnevom in nočjo; 

 poimenovati in razvrstiti dneve v tednu, mesece v letu in letne čase; 

 raziskati in zabeležiti pomembne dogodke šolskega dne in tedna; 

 uporabljati urnik; 

 uporabljati koledar in prepoznati glavne dogodke v koledarskem letu; 

 povezati mesece in letne čase; 

 opisati značilnosti letnih časov in jih primerjati med seboj; 

 raziskati in zabeležiti pomembne osebne praznike in dogodke (npr. rojstne dneve, mejnike v 

odraščanju, prve obiske pomembnih krajev med počitnicami); 

 raziskati tradicijo nekaterih znanih praznikov in razpravljati o tem. 
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2. razred  

Družina nekoč in danes 

Otrok mora: 

  raziskati in na časovnici zabeležiti pomembne dogodke in datume v svoji ožji in razširjeni 

družini; 

 zbrati in opisati fotografije družinskih članov in dogodkov, preprostih spominov, spominkov 

in drugih predmetov, ki so jih starši uporabljali v svoji mladosti; 

 sestaviti preprosto družinsko drevo; 

 raziskati in zabeležiti dogodke iz življenja svojih starih staršev v njihovi mladosti; kraje, v 

katerih so živeli; njihove domove; delo, ki so ga opravljali; njihova oblačila in hrano; kako so 

potovali; njihove igre, konjičke, igrače, plese in pesmi; 

 zabeležiti (ustno, pisno ali v sliki) pripovedovanje odraslih, ki govorijo o svoji preteklosti. 

 

3. razred  

Prazgodovina  

Otrok mora:  

 spoznati in opisati nekatere elemente življenja ljudi v prazgodovini, s poudarkom na: izvoru, 

bivališčih, naselbinah, hrani in obdelovanju zemlje, oblačilih, orodju in orožju, kulturnih ali 

umetniških dosežkih, pokopavanju umrlih;  

 zbrati, raziskati in razpravljati o različnih preprostih dokazih (npr. slike orodja, jamska 

umetnost itd.) iz določenega obdobja, jih raziskati in o njih razpravljati; 

 zabeležiti različne dobe na časovnicah; 

 našteti glavne značilnosti posameznih dob (npr. kamene, bronaste dobe itd.). 

 

4. razred  

Zgodovinski časovni trak  

Otrok mora: 

 razumeti čas in znati umestiti ljudi, predmete in dogodke na časovni trak; 

 umestiti ljudi in dogodke iz preteklosti v različna zgodovinska obdobja v Evropi; 

 pravilno zapisati datum in čas (npr. pr. n. št./pred. Kr., po n. št./po Kr. doba, obdobje). 

 

Srednji vek 

Otrok mora: 

 spoznati in opisati življenje ljudi v srednjem veku (npr. bivališča, oblačila, obdelovanje zemlje, 

hrana in priprava hrane, ljudje pri delu, orodje in orožje, jezik(-i), kultura, umetnost in glasba, 

prosti čas ter zgodbe iz preteklosti o znanih ljudeh iz srednjega veka);razumeti in pojasniti 

fevdalni red. 
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5. razred  

Obdobja sprememb in konfliktov 

(Npr. odkritja, reformacija, francoska revolucija, industrijska revolucija, veliki izumi, prva svetovna 

vojna, druga svetovna vojna itd.); 

Otrok mora: 

 spoznati značilnosti izbranega obdobja; 

 prepoznati, kako se je spremenilo vsakdanje življenje ljudi; 

 opisati spremembe v mišljenju in prepričanju ljudi; 

 poznati ljudi, organizacije in dogodke, ki so prispevali k spremembi; 

 prepoznati, kako so se ljudje spremembi prilagodili; 

 raziskati dokaze o spremembah in konfliktih v kraju. 

 

Razvoj Evropske unije (EU) 

Otrok mora: 

 razumeti in opisati razloge za ustanovitev Evropske skupnosti;  

 opisati širitev EU ob zemljevidu; 

 spoznati in opisati nekatere dosežke;  

 opisati dogodek in njegov vpliv na razvoj EU (npr. padec berlinskega zidu). 

 

 

4.5 DRUŽBA IN KULTURA 
 

1. razred  

Jaz in drugi  

Otrok mora: 

 opisati pravila lepega vedenja (npr. primerno vedenje v šoli); 

 opisati praznovanje v svojem okolju. 

 

2. razred 

Jaz in moja šola  

Otrok mora: 

 opisati vlogo različnih ljudi v šolski skupnosti (npr. direktorja, ravnatelja, pomočnika 

ravnatelja, razrednega učitelja, tajnika, hišnika, kuharja itd.); 

 raziskati in prepoznati različne jezike in države izvora učencev v šolski skupnosti. 

 

3. razred  

Dediščina in družba 

Otrok mora: 

 opisati in razpravljati o tem, zakaj je treba v družbi upoštevati pravila (npr. pravila za varno 

prečkanje ceste, varnostne postopke itd.); 

 opisati in razpravljati o ohranjanju dediščine (npr. lokalnih in nacionalnih običajev, 

spomenikov itd.). 
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4. razred  

Okoljska ozaveščenost in trajnostni razvoj 

Otrok mora: 

 razpravljati o ohranjanju narave (npr. narodnih parkov, habitatov itd.); 

 prepoznati negativne vplive človeka na okolje; 

 pojasniti, zakaj je pomembno biti okolju prijazen (npr. recikliranje, zmanjšanje ogljičnega 

odtisa itd.). 

 

5. razred 

Človekove pravice  

Otrok mora: 

 spoznati Deklaracijo ZN o človekovih pravicah in globalne cilje ZN za trajnostni razvoj, 

povezanost z demokracijo, enakostjo in strpnostjo. 

 

Evropska razsežnost 

Otrok mora: 

 primerjati podobnosti in razlike med katerima koli državama članicama EU v kulturi (npr. v 

umetnosti, glasbi, nacionalnih športih, nacionalnih jedeh, življenjskih prostorih itd.). 

 

5 Ocenjevanje 
Ocenjevanje ima pomembno vlogo v procesu poučevanja in učenja. Postopki ocenjevanja pri 

predmetu „odkrivanje sveta“ potekajo skladno z dokumentom Orodja za ocenjevanje na primarni 

stopnji Evropskih šol (Assessment tools for the Primary Cycle of the European Schools), vključno s 

končno različico šolskega poročila (School Report 2013-09-D-38-en-5). 

Namen ocenjevanja je: 

 prikazati in dokumentirati učenčev napredek; 

 učiteljem zagotoviti informacije o znanju in spretnostih, ki jih je otrok pridobil, ter o 

učinkovitosti uporabljenih metod poučevanja; 

 učiteljem omogočiti, da opredelijo morebitne težave otroka, ter jim tako pomagati, da lahko 

svoj pristop prilagodijo otroku ter poiščejo najustreznejše metode poučevanja za skupino in 

posameznega otroka; 

 učiteljem pomagati pri načrtovanju predmeta „odkrivanje sveta“ ter prilagoditi dejavnosti 

potrebam skupine; 

 zagotoviti t. i. mehek prehod na sekundarno stopnjo s posredovanjem informacij; 

 obveščati starše o otrokovem napredku pri predmetu „odkrivanje sveta“; 

 pomagati šoli evalvirati udejanjanje učnega načrta za predmet „odkrivanje sveta“. 

 

Učitelj mora beležiti učenčev napredek in dosežke ter z njimi seznaniti učenca, druge učitelje in 
starše. 
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5.1 Formativno in sumativno ocenjevanje  
Formativno in sumativno ocenjevanje je integralni del procesa poučevanja in učenja z namenom 

zagotavljanja uporabnih povratnih informacij učencu. 

 

Formativno ocenjevanje je stalen proces, ki poteka med učnim procesom, temelji na predhodnem 

učenju in zagotavlja povratne informacije o napredku učenca, tako za učence kot učitelje. Formativno 

ocenjevanje podpira učenčev napredek, učiteljem pa omogoča informacije o učinkovitosti njihovega 

poučevanja. Rezultati ocenjevanja so temelj za nadaljnje načrtovanje tako na individualni kot 

skupinski ravni. 

 

Sumativno ocenjevanje se izvede ob koncu vsakega polletja, njegov namen pa je preveriti, ali so bili 

doseženi predvideni učni cilji, in oceniti učence.  

5.2 Ocenjevalne metode/orodja  
Učitelj pri ocenjevanju uporablja različna orodja in metode zato, da bi spremljal proces učenja in učne 

dosežke: 

- Opazovanje: učitelji stalno opazujejo otroke in spremljajo njihov napredek pri dejavnostih, s 

katerimi se ukvarjajo pri učnih urah – pri predmetu „odkrivanje sveta“.  

- Preizkusi znanja: učitelj sestavi preizkuse znanja z različnimi nalogami, ki jih mora otrok 

rešiti, in tako oceni učenčevo znanje. 

- Vrednotenje: vrednotenje mora učencem omogočiti spoznati njihova »močna« področja in 

področja, ki jih je treba še razviti. 

- Portfolio: to je orodje za beleženje učenčevih dosežkov. Vključevati mora področja predmeta 

„odkrivanje sveta“, vključno s samooceno otrokovega odnosa do navedenega predmeta. 

- Šolsko poročilo: to je obvezno orodje za beleženje ravni doseganja ciljev predmeta 

„odkrivanje sveta“. Otrokov napredek se oceni in beleži, dokumentirajo se tako „učenčeva 

»močna« področja“ kot tudi „področja prihodnjega razvoja“. 
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5.3 Opisniki dosežkov za 5. razred 
 

5. razred: Biologija 

Otrok mora: + ++ +++ ++++ 

na kratko predstaviti dihanje 

in krvni obtok ter opisati 

povezavo med njima; 

Otrok  zna z učiteljevo 

pomočjo in pomočjo 

sošolcev našteti nekatere 

organe dihalne poti in 

krvnega obtoka. 

Otrok  zna z nekaj pomoči 

učitelja in sošolcev 

opredeliti organe na 

diagramu ter na splošno 

opisati dihanje in krvni 

obtok. 

Otrok  zna skoraj 

samostojno našteti organe, 

opisati dihanje in krvni 

obtok ter povezave med 

njima. 

Otrok  zna popolnoma 

samostojno opisati in 

drugim pojasniti povezavo 

med dihanjem in krvnim 

obtokom. 

zavedati se vpliva nezdravih 

navad na dihala in krvni 

obtok; 

Otrok zna navesti zelo malo 

primerov nezdravih navad 

na zdravje. Pri tem je zelo 

odvisen od učitelja in 

sošolcev. 

Otrok zna navesti malo 

primerov nezdravih navad 

na zdravje. Zanaša se na 

pomoč učitelja in sošolcev. 

Otrok zna ob občasni 

podpori učitelja povzeti 

zaključke o mogočih vplivih 

svojih nezdravih navad na 

zdravje. 

Otrok  zna samostojno 

povzeti zaključke in drugim 

jasno razložiti mogoče 

vplive svojih nezdravih 

navad na zdravje. 

razumeti puberteto, 

spolnost in razmnoževanje. 

Otrok  zna našteti zelo malo 

primerov sprememb, ki se 

zgodijo med odraščanjem 

otroka v odraslo osebo, pri 

čemer je zelo odvisen od 

učitelja in sošolcev. 

Otrok  zna našteti malo 

primerov sprememb, ki se 

zgodijo med odraščanjem 

otroka v odraslo osebo, pri 

čemer pokaže nekaj 

razumevanja. 

Otrok zna opisati 

spremembe, ki se zgodijo 

med odraščanjem otroka v 

odraslo osebo, pri čemer 

pokaže dobro razumevanje, 

vendar z nekaterimi vrzelmi. 

Otrok zna jasno razložiti 

spremembe, ki se zgodijo 

med odraščanjem otroka v 

odraslo osebo, pri čemer 

pokaže celovito 

razumevanje. 
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5. razred: Tehnologija 

Otrok mora: + ++ +++ ++++ 

prepoznati in raziskati 

premikanje predmetov in 

teles ter učinek trenja;  

 

Otrok zna raziskati 

premikanje predmetov in 

teles, vendar tega ne 

pojasni. 

Otrok zna opredeliti in 

raziskati mogoče načine 

premikanja predmetov in 

teles ter jih ob pomoči 

učitelja in sošolcev 

preprosto pojasniti. 

Otrok zna skoraj 

samostojno opisati, kako se 

lahko spremeni učinek sile 

na gibanje. 

Otrok  zna samostojno 

uporabiti pridobljeno 

znanje pri drugih 

predmetih/področjih. 

z raziskovanjem tehtnic in 

vzvodov razumeti, da je 

gravitacija sila in da imajo 

predmeti težo. 

 

 

 

Otrok pokaže slabo 

razumevanje težnosti. 

Otrok prepozna težnost kot 

silo in razume, da imajo 

predmeti težo. 

Otrok razume povezavo 

med težnostjo in težo ter 

lahko ob občasni usmeritvi 

pojasni, kaj se zgodi ob 

uporabi tehtnic in vzvodov. 

Otrok pokaže dobro 
razumevanje težnosti, teže 
in vzvodov. Znanje je 
zmožen uporabiti tudi pri 
drugih 
predmetih/področjih.  
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5. razred: Geografija 

Otrok mora: + ++ +++ ++++ 

znati poimenovati in 

razvrstiti planete Osončja, 

opisati njihove glavne 

značilnosti ter kroženje 

okrog Sonca; 

Otrok zna z učiteljevo 

pomočjo in pomočjo 

sošolcev našteti nekaj 

planetov v Osončju. 

Otrok zna z nekaj pomoči 

učitelja in sošolcev našteti 

planete v pravilnem 

vrstnem redu. 

Otrok zna skoraj 

samostojno našteti planete 

v pravilnem vrstnem redu 

in opisati njihovo kroženje 

okrog Sonca. 

Otrok zna samostojno našteti 

planete Osončja ter drugim 

samozavestno opisati planete 

in njihovo kroženje okrog 

Sonca. 

poznati vrstni red različnih 

luninih men in vzrok zanje; 

Otrok zna z učiteljevo 

pomočjo in pomočjo 

sošolcev našteti nekaj 

luninih men. 

Otrok zna z nekaj pomoči 

učitelja in sošolcev našteti 

lunine mene v pravilnem 

vrstnem redu. 

Otrok pozna vrstni red 

različnih luninih men in jih 

zna skoraj samostojno 

pojasniti. 

Otrok jasno pokaže, da razume 

vzrok različnih luninih men, in 

jih zna samostojno pojasniti 

drugim. 

brati in uporabljati 

zemljevid ter na njem 

poiskati kraj na podlagi 

poldnevnikov in 

vzporednikov ter koordinat; 

 

 

Otrok z učiteljevo pomočjo 

in pomočjo sošolcev 

prepozna poldnevnike in 

vzporednike. 

Otrok zna z nekaj pomoči 

učitelja in sošolcev prebrati 

koordinate. 

Otrok zna skoraj 

samostojno na podlagi 

koordinat poiskati različne 

kraje na zemljevidu in 

primerjati časovne pasove 

po svetu. 

Otrok zna samostojno 

uporabiti zemljevid, da 

pravilno poišče različne kraje 

in informacije o časovnih 

pasovih po svetu. 

opisati reliefe in pokrajine v 

Evropi z uporabo 

zemljevidov in slik;  

 

Otrok zna opisati pokrajine 

in reliefe; njegovo besedišče 

je majhno. 

 

Otrok zna opisati pokrajine 

in reliefe; njegovo 

besedišče je zadovoljivo. 

Otrok zna skoraj 

samostojno analizirati 

zemljevide in slike. 

Otrok zna samostojno 

analizirati zemljevide in jih 

medsebojno povezati. 

raziskati naravne pojave ter 

zbrati in predstaviti 

ugotovitve raziskave. 

Otrok je pri iskanju 

informacij o naravnih 

pojavih zelo odvisen od 

učitelja in sošolcev. 

Otrok zna z učiteljevo 

pomočjo in pomočjo 

sošolcev poiskati osnovne 

informacije o naravnih 

pojavih. 

Otrok  zna poiskati 
informacije in pojasniti 
glavne značilnosti naravnih 
pojavov. Dela skoraj 
samostojno, občasno 
potrebuje usmeritev. 

Otrok zna samostojno poiskati 

informacije ter drugim 

samozavestno in jasno razložiti 

naravne pojave. 
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5. razred: Zgodovina 

Otrok mora: + ++ +++ ++++ 

spoznati značilnosti 

izbranega obdobja, tako da 

opiše spremembe; 

Otrok zna opisati zelo malo 
značilnosti izbranega 
obdobja, pri čemer je zelo 
odvisen od učiteljeve 
pomoči in pomoči sošolcev. 

Otrok zna ob podpori 

učitelja in sošolcev opisati 

nekaj značilnosti izbranega 

obdobja, pri čemer pokaže 

samo delno razumevanje. 

Otrok zna ob občasnem 

usmerjanju opisati 

značilnosti izbranega 

obdobja, pri čemer pokaže 

dobro razumevanje. 

Otrok zna samostojno, 

jasno in samozavestno 

razloži značilnosti izbranega 

obdobja, pri čemer pokaže 

celovito razumevanje. 

na kratko predstaviti, kako 

se je spremenilo življenje 

ljudi in kako so se prilagodili 

navedeni spremembi; 

Otrok zna predstaviti, kako 

je pomembna sprememba 

vplivala na vsakdanje 

življenje ljudi in kako so se 

ljudje tej spremembi 

prilagodili, pri čemer je zelo 

odvisen od učitelja in 

sošolcev. 

Otrok zna z nekaj pomoči 

učitelja in sošolcev 

predstaviti, kako je 

sprememba vplivala na 

vsakdanje življenje ljudi in 

kako so se ljudje tej 

spremembi prilagodili. 

Otrok zna skoraj 

samostojno opisati, kako je 

sprememba vplivala na 

vsakdanje življenje ljudi in 

kako so se ljudje tej 

spremembi prilagodili, pri 

čemer pa potrebuje 

občasne usmeritve. 

Otrok zna samostojno, 

jasno in samozavestno 

drugim razložiti, kako je 

sprememba vplivala na 

vsakdanje življenje ljudi in 

kako so se ljudje tej 

spremembi prilagodili. 

opisati, kako so ljudje, 

organizacije ali dogodki 

prispevali k nastanku 

spremembe;   

Otrok zna komaj zadovoljivo 

opisati, kako je določen 

posameznik, organizacija ali 

dogodek prispeval/-a k 

nastanku spremembe, pri 

čemer je zelo odvisen od 

pomoči učitelja in sošolcev.  

Otrok zna ob podpori 

učitelja in sošolcev 

zadovoljivo opisati, kako je 

določen posameznik, 

organizacija ali dogodek 

prispeval/-a k nastanku 

spremembe. 

Otrok zna opisati, kako je 

določen posameznik, 

organizacija ali dogodek 

prispeval/-a k nastanku 

spremembe, pri čemer 

potrebuje občasno 

usmeritev. 

Otrok zna samostojno, 

jasno in samozavestno 

razložiti, kako je določen 

posameznik, organizacija ali 

dogodek prispeval/-a k 

nastanku spremembe.  
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Otrok mora: + ++ +++ ++++ 

raziskati dokaze o 

spremembah in konfliktih v 

kraju;  

Otrok zna uporabiti dane 

vire za zagotovitev 

preprostih dokazov o 

spremembah in konfliktih v 

kraju. Pri tem je zelo 

odvisen od učitelja in 

sošolcev. 

Otrok zna ob pomoči 

učitelja in sošolcev na 

podlagi danih virov poiskati 

in zagotoviti dokaze o 

spremembah in konfliktih v 

kraju. 

Otrok zna ob občasni 

usmeritvi na podlagi 

različnih virov poiskati in 

zagotoviti dokaze o 

spremembah in konfliktih v 

kraju. 

Otrok zna samostojno na 

podlagi različnih virov 

poiskati in zagotoviti dokaze 

o spremembah in konfliktih 

v kraju. 

opisati razloge za 

ustanovitev EU in njene 

glavne dosežke; 

Otrok zna predstaviti zelo 
malo osnovnih dejstev o 
ustanoviti EU in nekatere 
njene dosežke. Pri tem je 
zelo odvisen od učitelja in 
sošolcev.  

Otrok zna predstaviti malo 
osnovnih dejstev o 
ustanoviti EU in nekatere 
njene dosežke. Zanaša se na 
pomoč učitelja in sošolcev.   

Otrok zna skoraj 

samostojno drugim opisati 

ustanovitev EU in njene 

glavne dosežke. 

Otrok zna drugim 

samostojno opisati in 

pojasniti ustanovitev EU in 

njene glavne dosežke.  

na kratko predstaviti širitev 

EU ob zemljevidu in 

časovnici; 

Otrok zna izpolniti zemljevid 
ali časovnico za ponazoritev 
širitve EU, vendar je pri tem 
zelo odvisen od učitelja in 
sošolcev . 

Otrok zna – ob usmerjanju 

učitelja in sošolcev – 

ponazoriti širitev EU na 

zemljevidu in časovnici. 

Otrok zna ponazoriti širitev 

EU na zemljevidu in 

časovnici, pri tem občasno 

potrebuje usmeritev. 

Otrok zna – na podlagi 

predhodnega učenja – 

pripraviti svojo obliko za 

točno ponazoritev širitve 

EU.  

opisati posledice 

pomembnega dogodka v 

razvoju EU (npr. padec 

berlinskega zidu). 

Otrok zna opisati nekaj 

posledic pomembnega 

dogodka v razvoju EU, 

vendar je pri tem zelo 

odvisen od učitelja in 

sošolcev. 

 

Otrok zna – ob usmerjanju 

učitelja in sošolcev – opisati 

posledice pomembnega 

dogodka v razvoju EU. 

Otrok zna opisati posledice 

pomembnega dogodka v 

razvoju EU, pri tem občasno 

potrebuje usmeritev. 

Otrok zna samozavestno 

opisati in razložiti posledice 

pomembnega dogodka v 

razvoju EU. 
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5. razred: Družba in kultura 

Otrok mora: + ++ +++ ++++ 

spoznati Deklaracijo ZN o 

človekovih pravicah, 

povezanost z demokracijo, 

enakostjo in strpnostjo; 

Otrok zna pokazati osnovno 

razumevanje glavnih 

sporočil Deklaracije ZN o 

človekovih pravicah, vendar 

je pri tem zelo odvisen od 

učitelja in sošolcev. 

Otrok zna pokazati 

določeno razumevanje 

glavnih sporočil Deklaracije 

ZN o človekovih pravicah. 

Zanaša se na pomoč učitelja 

in sošolcev. 

Otrok zna pokazati dobro 

razumevanje Deklaracije ZN 

o človekovih pravicah ter 

opisati prisotnost ali 

odsotnost pojmov, kot so 

demokracija, enakost in 

strpnost, v primerih iz 

resničnega življenja. Pri tem 

občasno potrebuje 

usmeritev. 

Otrok zna pokazati celovito 

razumevanje Deklaracije ZN 

o človekovih pravicah ter 

poznavanje pojmov, kot so 

demokracija, enakost in 

strpnost, ter jih uporabiti v 

primerih iz resničnega 

življenja. 

primerjati kulturne 

značilnosti katerih koli dveh 

držav članic EU ter 

razpravljati o tem. 

Otrok zna opisati glavne 

kulturne značilnosti obeh 

držav. Pri tem je zelo 

odvisen od učitelja in 

sošolcev. 

Otrok zna opisati glavne 

kulturne značilnosti obeh 

držav. Zanaša se na pomoč 

učitelja in sošolcev. 

Otrok zna primerjati dve 

državi ter opisati njune 

glavne kulturne podobnosti 

in razlike, pri tem občasno 

potrebuje usmeritev. 

Otrok zna samostojno 

primerjati dve državi ter 

analizirati njune kulturne 

podobnosti in razlike. 

 


