URNIK ZA POUK NA DALJAVO: 8. RAZRED, 11. TEDEN (1. 6. 2020, 2. 6. 2020)
Pozdravljeni osmošolci!
Spodaj je za vas zapisan urnik dejavnosti le za ponedeljek in torek, saj se v sredo, 3. 6. 2020, vsi vračate v šolo.
Učenci, ki imate dodatno strokovno pomoč, pridete prav tako komaj v sredo v šolo.
Od srede naprej velja urnik, ki smo ga imeli od 1. septembra naprej.
V sredo prinesete s seboj vse šolske potrebščine (torej za vse predmete), saj jih boste pustili v šoli v razredu.
Vaš pouk bo namreč potekal le v eni učilnici, kar pomeni, da se bomo pri učnih urah menjavali le učitelji.
Pouk bo potekal le do 12.00, nato se tisti, ki imate kosilo, najeste, nakar se s šolskim ali lastnim prevozom/peš odpravite domov.
Želim, da do srede uredite vse zastavljene dejavnosti tudi za nazaj.
TA TEDEN JE OCENJEVANJE IZ BIOLOGOJE, POTEKA PA TUDI OCENJEVANJE IZ LIKOVNE UMETNOSTI, ŠPORTA, IZBRANEGA ŠPORTA.
Podrobnejše opise dejavnosti boste za ponedeljek in torek prejeli za posamezne predmete tako, kot ste do sedaj, preko šolske
spletne strani ali spletnih učilnic učiteljev.
Prosim, uredite tudi izjave. Posredujte mi jih na e-mail rauterkarmen@gmail.com
Uspešno učenje in na snidenje!
Razredničarka Karmen Rauter
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Skrb za osebno higieno: Ali si si danes že temeljito umil roke?
Preden začneš z delom za šolo, za vsaj 10 minut prezrači prostor, v katerem boš delal za šolo.

ČETRTEK

PETEK

ŠPORT: Dneve za športne aktivnosti si izberi sam, a na teden moraš biti minimalno 2-3 ure telesno aktiven. Navodila za
športne aktivnosti najdeš v učiteljevi spletni učilnici.
LUM: navodila na spletni strani šole.
1.

2.

ZGO
UTRJEVANJE SNOVI

O počutju in čustvih

LUM
Dokončajte vse
likovne naloge iz egradiv in jih pošljite
na e-mail do petka, da
jih lahko učiteljica
oceni
Izdelki so sestavni del
zaključne ocene.
Preglejte kriterije
vrednotenja in
ocenjevanja.
I ANG 2

3.
KEM
Ponavljanje in
utrjevanje snovi pred
zaključevanjem ocen
4.

TJN

Prosti čas

MME

VRNITEV V ŠOLO
1. GEO

1. TJN

1. MAT

2. BIO/GEO

2. ŠPO

2. SLJ

3. BIO

3. ZGO

3. LUM

4. TIT

4. SLJ

4. LUM

5. TIT

5. MAT

5. TJN

OPOMBE:
Možnost opravljanja slovenske bralne značke preko Messengera (rauterkarmen@gmail.com).

