
NAČRT DEJAVNOSTI ZA POUK NA DALJAVO : 7. RAZRED, 8. teden, od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 

 
Sedmošolci, pred vami je urnik dejavnosti, ki jih boste opravljali v 8. tednu učenja na daljavo. Sedaj imate že utečene in preverjene načine komuniciranja z 

učitelji. Tako tudi nadaljujete.  

V tem tednu je tudi ocenjevanje znanja, kar je razvidno iz urnika ocenjevanja, ki je bil objavljen na spletni strani šole že prejšnji teden.  

Podrobnejše opise dejavnosti za posamezne predmete boste prejeli tako kot ste do sedaj, preko šolske spletne strani ali preko spletnih učilnic učiteljev. 

Dejavnosti bodo objavljene sproti za vsak dan po predmetih, kot je navedeno v urniku.  

V kolikor kaj ni jasno, mi pišite na mail marija.majcen@guest.arnes.si  ali kontaktirajte učitelje (na način, kot ste že navajeni).  

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Skrb za osebno higieno: pogosto umivanje rok, večkrat prezrači prostor, v katerem se učiš. 

1.  MAT (2 uri) 

Računanje celote, 

besedilne naloge o 

odstotkih 
V spletno učilnico oddajte 

naloge 7. in 8. tedna ali 

pošljite na mail (obvezno) 
 

NAR (2 uri) 

1. Razvrščanje 

organizmov 

 

2. Od celice do 

organizma 

 

SLJ (2 uri) 

Ustno preverjanje 

znanja v manjših 

skupinah po 

Messengeru oz. preko 

spletne aplikacije (od 

8.00) 

 

TJN(2 uri) 

Ponavljanje, utrjevanje 

snovi 
 

ZGO (1 ura) 

Ustno ocenjevanje 

znanja preko videoklica 

2.  GUM (1 ura) 

Ocenjevanje že 

narejenih praktičnih 

izdelkov; 
obvestilo o ocenah dobite 

preko e-pošte individualno 

3.  AI 1 (1 ura) 

Ocenjevanje govornih 

nastopov (od 10.00 do 

12.00) 

DKE (1 ura) 

Kaj je ustava? 

 

TJN ( 1 ura) 

Učna ura v živo ob 

14.00 uri preko spletne 

učilnice 

GEO (1 ura) 

Južna Azija 

LS 1 (1 ura) 

Modno oblikovanje, 

nadaljevanje 

 

4.  OGK (1 ura) 
Glej navodila na spletni 

strani šole (predmet OGK - 

6. teden)  

RU 

Videokonferenca preko 

spletne učilnice (za uro 

se dogovorimo) 

   

OPOMBE:  

ŠPO: Športne aktivnosti je treba izvajati vsak dan, tudi zaradi ohranjanja in krepitve zdravja. Navodila za športne aktivnosti najdete v spletni 

učilnici predmeta šport. Tabelo dejavnosti sproti izpolnjujte in poročajte – oddajte nalogo.  

Učenci, priporočam natančno branje navodil za delo pri vsakem predmetu. Prav tako je treba sproti narediti zadane naloge in glede na 

zapisano v navodilih, tudi določene stvari sproti pošiljati učiteljem.  

 

mailto:marija.majcen@guest.arnes.si

