
URNIK NAPOVEDANEGA OCENJEVANJA – 9. razred 

Glede na trenutne razmere (poučevanje na daljavo) in v skladu s sklepom in priporočili 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (17. 4. 2020) smo pripravili urnik ocenjevanja 

do konca pouka v tem šolskem letu. Po priporočilih ministrstva je sedaj potrebnih manj ocen 

kot bi bilo običajno.  

V urniku je zapisano, v katerem tednu se znanje ocenjuje pri posameznem predmetu. 

Predvidoma je ocenjevanje na dan, ko je predmet na urniku. Možno pa je ocenjevanje tudi 

ostale dni v tednu. Učitelji bomo poskrbeli za usklajevanje, da na isti dan ne bo več 

ocenjevanj.  

Učenci, še več podrobnosti o ocenjevanju boste dobili od posameznih učiteljev za konkretni 

predmet.  

Ta urnik velja v vsakem primeru, tudi če se situacija kakorkoli spremeni (v primeru učenja na 

daljavo do konca pouka ali pa morebitno vračanje v šolo za konkretne razrede).  

 

 

PREDMET  NAČIN OCENJEVANJA  OPOMBE  

MATEMATIKA ustno 18. 5. - 22. 5. 2020 
ne vsi (nekateri imajo po 2 oceni) 
1 učenec popravlja 1. polletje 

SLOVENŠČINA USTNA OCENA v 
kombinaciji  s pisno 

11.-15.5. 2020 
 

NEMŠČINA Ustna ocena 18.5.-22.5.2020 (vsi učenci) 

LIKOVNA  Zaključeno v 1.polletju 

GLASBENA PPT predstavitev 18. 5..-22.5.2020 
Učenci so v času pouka na daljavo 
izdelali govorni nastop, ki bi se jim 
ocenil.  

ZGODOVINA Ustna ocena 25. 5. - 29. 5. 2020 
vsi učenci 

GEOGRAFIJA Turistični prospekt kraja 18.5.-22.5. 2020 

BIOLOGIJA - Projektno delo, ki je 
trajalo od 20.2. - 
24.4.2020 
- raziskovalna naloga 
Kisanje mleka od 12. 3. 
do konca šolskega leta 

4. - 8. 5.  
 

do 29.5. 

KEMIJA Kemijska spojina 
(predstavitev v obliki 
seminarske naloge s 
poudarkom iskanje 

Rok oddaje 15. 5. 



informacij, kemijski zapisi, 
strokovni izrazi, navajanje 
virov) od 5. 2. 2020 

FIZIKA ustna ocena 25. 5. - 29. 5. 2020 
vsi učenci 

TEHNIKA   

ŠPORT  Sprotno-enkrat tedensko 

pošiljanje dnevnika 

športno-gibalnih nalog 

1. 6. - 12. 6. 

ANGLEŠČINA 3 Govorni nastop 
(+PPT predstavitev) 

11.-15.5.2020 
Učenci so v času pouka na daljavo 
izdelali govorni nastop, ki bi se jim 
ocenil.  

OBDELAVA 
GRADIV KOVINE 

  

LIKOVNO 
SNOVANJE 3 

Praktični izdelek Izdelek,  narejen v šoli +doma 
1, 6. -12. 6. 2020  

RAČUNALNIŠTVO 
MULTIMEDIJA 

Izdelka - Prezi, animacija 15. 5. - 29. 5. 2020 
vsi učenci 

 


