
KRITERIJI OCENJEVANJA ZA IZBIRNI PREDMET - Odbojka

ODBOJKA OCENA - ODLIČNO  ( 5 ) OCENA - PRAV DOBRO( 4 ) OCENA - DOBRO ( 3 ) OCENA - ZADOSTNO ( 2 ) OCENA - NEZADOSTNO( 1 )

ZGORNJI ODBOJ Žogo odbija nad čelom,z dlan- Žogo odbija nad čelom,poda- Žogo odbija nad čelo,podaja Žogo zna odbiti s prsti. Žoge ne zna odbiti s prsti.

mi naredi trikotnik,podaja ni ja ni nošena,pred podajo se ni nošena.

nošena,pred podajo se giba  giba pod žogo.

pod žogo.

SPODNJI ODBOJ Pri odboju so roke iztegnjene Pri odboju so roke iztegnjene Pri odboju so roke iztegnjene Odbija s pokrčenimi rokami, Ne zna  odbijati s spodnjim 

in skupaj,pri odboju dela z no- in skupaj,pri odboju dela z no- in skupaj,pri odboju skuša podaja je zelo netočna. odbojem.

gami, roke so na miru, vzpo- gami, z rokami le malo zama- delati z nogami

redna s tlemi.Podaja je točna. huje,roke so vodoravno.

NAPADALNI UDAREC Naredi zalet s pravilnimi kora- Naredi zalet s pravilnimi kora- Naredi pravilne korake za za- Pravilne korake za zalet na- Ne zna naredti pravilnih ko -

ki,pri odrivu si pomaga z ro- ki,pri odrivu si pomaga z ro- let in udari po žogi. redi šele po več poskusih. rakov za zalet .

kami,viso skok in udarec po kami,viso skok in udarec po

vrhu žoge.Žogo zna udariti vrhu žoge.

tudi, če je podana.

BLOK Pred odrivom počepne,posta- Pred odrivom počepne,posta- Skoči v blok,da se ne dotakne Zna skočiti v blok na mestu. Ne zna skočiti v blok.

vi blok pravočasno,roke so vi blok tako,da so roke mreže,roke so iztegnjene.

iztegnjene, prsti so narazen. iztegnjene, prsti so narazen.

Ne sme se dotakniti mreže. Ne sme se dotakniti mreže.

Zna narediti korake za blok

desno in levo.



IGRA Ima pozitiven odnos do igre, Ima pozitiven odnos do igre, Ima pozitiven odnos do igre, Ne sodeluje z ostalimi,igra Ne sodeluje z ostalimi, se pre-

sodeluje s soigralci,zlasti s sodeluje s soigralci, upošteva upošteva sodniške odločitve. ga ne zanima najbolj,ne upo- pira ali noče igrati.

slabšimi,upošteva sodniške  sodniške odločitve. števa sodniških odločitev.

odločitve.

SOJENJE Pozna vse osnovne sodniške Pozna skoraj  vse osnovne Pozna le nekaj sodniških Pozna le malo sodniških Ne pozna sodniških znakov 

znake in jih zna uporabiti pri sodniške znake in jih zna  znakov, pri sojenju je nespre- znakov, ne zna soditi. in ne zna soditi.

sojenju. uporabiti pri sojenju. ten.

SOJENJE Pozna vse osnovne sodniške Pozna skoraj  vse osnovne Pozna le nekaj sodniških Pozna le malo sodniških Ne pozna sodniških znakov 

znake in jih zna uporabiti pri sodniške znake in jih zna  znakov, pri sojenju je nespre- znakov, ne zna soditi. in ne zna soditi.

sojenju. uporabiti pri sojenju. ten.


