
OŠ Beltinci  2013/14 

 

OPOMBA: Možne so spremembe pri terminih ocenjevanj. 

OCENJEVANJE - 1. RAZRED 

 

Predmet  I.  ocenjevalno obdobje II.  ocenjevalno obdobje 

Slovenščina november - 3. teden   februar – 3. teden 
maj - 1. teden   
maj - 4. teden   

Matematika november - 2. teden    
december – 2. teden 

marec - 2. teden 
april - 3. teden   
maj - 2. teden   
maj - 4. teden   

Spoznavanje okolja januar - 2. teden   maj - 2. teden   

Glasbena umetnost januar  - 2. teden  april - 2. teden   

 

OCENJEVANJE - 2. RAZRED 

 

Predmet  I.  ocenjevalno obdobje II.  ocenjevalno obdobje 

Slovenščina november - 3. teden   februar – 3. teden 
maj - 1. teden   
maj - 4. teden   

Matematika november - 2. teden    
december – 2. teden 

marec - 2. teden 
april - 3. teden   
maj - 2. teden   
maj - 4. teden   

Spoznavanje okolja januar - 2. teden   maj - 2. teden   

Glasbena umetnost januar  - 2. teden  april - 2. teden   

 
 

OCENJEVANJE - 3. RAZRED 

 

  

Predmet  I.  ocenjevalno obdobje II.  ocenjevalno obdobje 

Slovenščina november - 4. teden   
januar  – 3. teden 

april – 2. teden 
maj - 3. teden   

Matematika november - 1. teden    
januar  – 3. teden 

marec - 3. teden 
maj - 4. teden   

Spoznavanje okolja december - 2. teden   marec - 2. teden   
maj - 2. teden   

Glasbena umetnost januar  - 2. teden  junij - 1. teden   



OŠ Beltinci  2013/14 

 

OPOMBA: Možne so spremembe pri terminih ocenjevanj. 

OCENJEVANJE - 4. RAZRED 

 
 

OCENJEVANJE - 5. RAZRED 

 

 

Predmet  I.  ocenjevalno obdobje II.  ocenjevalno obdobje 

Slovenščina december - 2. teden   april – 2. teden 

Matematika november - 1. teden    
 

marec - 2. teden 
maj - 3. teden   

Družba december - 1. teden   april - 2. teden   

Naravoslovje in tehnika december - 3. teden   april - 3. teden   
junij - 1. teden   

Glasbena umetnost  marec - 2. teden 

Tuji jezik december - 2. teden   maj - 4. teden   

Predmet  I.  ocenjevalno obdobje II.  ocenjevalno obdobje 

Slovenščina november - 2. teden   
november - 4. teden  

januar – 2. teden  
marec - 4. teden 

Matematika november - 1. teden   
januar – 3. teden  

februar - 2. teden 
marec - 4. teden   

Družba januar - 2. teden   marec – 1. teden 
april - 2. teden   

Naravoslovje in tehnika november - 3. teden   februar - 2. teden   
april - 3. teden   

Tuji jezik november - 3. teden   februar - 3. teden   
maj – 4. teden 


