
STANDARDI ZNANJA ZA 1. RAZRED 
 
 
SLOVENŠČINA:  

• Smiselno sodeluje v pogovoru, obvlada temeljna načela vljudnega 
pogovarjanja. 

• Razume govorjeno umetnostno in neumetnostno besedilo. 

• Obnovi vsebino pravljice, pozna njene značilnosti, nariše svojo predstavo 
besedilne stvarnosti. Prepozna lastnosti književne osebe, se vanjo vživi in 
jo zaigra. 

• Pozna načrtovane pojme. 

• Razume slušna in vidna nebesedna sporočila. 

• Zazna zvočnost pesmi in niza asociacije ob tematski besedi. 

• Govorno nastopi z vnaprej pripravljeno temo. 

• Ima razvite osnovne predpisalne spretnosti. 

• Prepozna prvi in zadnji glas v besedi. 

• Prepozna in poišče besede z nasprotnim/enakim pomenom, ožjim/širšim 
pomenom, manjšalnice/ljubkovalnice. 
 

MATEMATIKA: 

• Opredeli položaj predmeta glede na sebe oz. druge predmete in se pri 
opisu položajev pravilno izraža. 

• Prepozna, poimenuje in opiše osnovne geometrijske oblike v življenjskih 
situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (modeli). Like in črte 
riše prostoročno in s šablono. 

• Oceni in primerja količine za dolžino, maso in prostornino.  Meri dolžino, 
maso, prostornino z nestandardnimi enotami (z relativnimi in 
konstantnimi). 

• Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20, vključno s številom 0, s 
prehodom s pomočjo preštevanja. 

• Šteje, bere in zapiše števila do 20. 

• Razvrsti predmete, telesa, like števila po dani lastnosti; razvrstitev pokaže 
z diagramom. 

• Ureja elemente po različnih kriterijih. 

• Predstavi podatke s preglednico in s figurnim prikazom. 

• Oblikuje slikovne in geometrijske vzorce. 
 

SPOZNAVANJE OKOLJA  

• Se predstavi z osnovnimi osebnimi podatki. 

• Prepozna in oriše družinske skupnosti, poimenuje družinske člane. 



• Se orientira v šoli in poimenuje šolske prostore. 

• Usmerjeno opazuje in ve, da obstajajo razlike med ljudmi, in loči med 
sedanjostjo in preteklostjo. 

• Opisuje snovi, predmete, gibanje, vreme, rastline, živali in okolico in pri 
tem uporablja ustrezno besedišče. 

• Loči živo in neživo naravo. 

• Ravna po pravilih, ki veljajo za pešce v prometu. 
 
LIKOVNA UMETNOST 

• Loči in poimenuje najosnovnejše likovne pojme, likovne tehnike, materiale 
in orodja. 

• Opazuje in prepozna likovne elemente na predmetih in pojavih v okolju in 
naravi. 

• Se neposredno in sproščeno likovno izraža in pri tem uporablja likovni 
spomin, domišljijo in predstave ter po predstavljenih postopkih izvaja 
preproste likovne tehnike. 

• Na lastnih likovnih izdelkih in izdelkih vrstnikov poišče pravilnost izvedene 
likovne naloge po oblikovanih merilih. 

 
GLASBENA UMETNOST: 

• Poje načrtovan izbor pesmi v svojem obsegu. 

• Igra na izbrana glasbila, si izmišlja spremljave in zvočne vsebine. 

• Glasbena doživetja izraža gibalno, plesno, likovno in besedno. 

• Posluša krajše skladbe, prepoznava glasove in glasbila. 

• Pozna in uporablja glasbene pojme. 
 

ŠPORT: 

• Pozna in uporablja primerna športna oblačila in obutev. 

• Pozna osnovne položaje telesa, rok in nog. 

• Ravna z različnimi športnimi pripomočki. 

• Pozna preprosta pravila elementarnih iger. 

• Posnema predmete, pojave in pojme v naravi. 

• Z igro in naravnimi oblikami gibanja se uči osnovnih elementov atletike, 
gimnastike in gibanj z žogo. 

• Zapleše dva otroška plesa. 

• Prilagodi se na vodo do stopnje drsenja. 

• Izvaja naravne oblike gibanja. 

• Pozna načela varnosti v telovadnici in na igrišču. 


