
URNIK ZA POUK NA DALJAVO: 8. RAZRED, 7. TEDEN (4. 5. 2020–8. 5. 2020) 

Pozdravljeni osmošolci! 

 
Spodaj je za vas zapisan urnik dejavnosti, ki jih boste opravljali v 7. tednu pouka na daljavo.  

Urnik se spet malce razlikuje, saj po beleženju oddanih nalog opažamo, da se vaša aktivnost proti koncu tedna manjša. Da 

zagotovimo, da za vse predmete delate enako, urnik iz tedna v teden malo spremenimo. 

Če ste imeli iz prejšnjih tednov že postavljene roke za oddajo določenih nalog, se morate tega držati. Ni izgovor, 

da tisti dan tega predmeta ni na urniku.   

Dejavnosti bo v tem tednu spet manj, kar pomeni, da se od vas pričakuje, da tudi vse zastavljene dejavnosti naredite. Svetujem 

vam, da se urnika tudi držite in dejavnosti opravljate sproti. Ne prelagajte dela na druge dneve. Uredite tudi kakšne dejavnosti ali 

vsebine za nazaj.  

Mesec maj je namenjen ocenjevanju znanja. Sledite navodilom učiteljev in se na ocenjevanje ustrezno pripravite.  

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

učilnic učiteljev. V kolikor pri delu s spletnimi učilnicami rabite pomoč, se obrnite name; pišite mi na elektronski naslov: 

rauterkarmen@gmail.com ali se obrnite name v naši skupini v Messengeru.   

Dejavnosti ne boste prejeli za cel teden naenkrat, ampak bodo objavljene sproti za vsak dan po predmetih. Zato je vaša naloga, da 

spremljate objave na šolski spletni strani vsak dan sproti, pregledate tudi vašo elektronsko pošto (navodila za delo bodo namreč 

objavljena vsak dan do 8. ure zjutraj). 

Za šport najdete vsa navodila v učiteljevi spletni učilnici.   

Če snovi ne razumete, ne čakajte in ne odlašajte predolgo, ampak se obvezno obrnite na učitelja, ki predmet poučuje, da vam snov 

razloži.  

Uspešno učenje! 
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URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

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. 

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, TIT: navodila na spletni strani šole.  

1.  

 

 

ZGO  
Zgodnji kapitalizem 
 
 

TJN 

Življenje v preteklosti 

 

 

 

 

 

 

 

BIO  

Koža 

SLJ  

Nadaljevanje z 

ocenjevanjem 

govornih nastopov 

 

 MAT 

Obseg in ploščina 

kroga 

 

2.  

 

 

LUM 
Nadaljevanje iz 6. 
tedna (Pokrajina, 
risanje po 
opazovanju) 

MAT 

Obseg in ploščina 

kroga  

3.   
KEM 
Utrjevanje snovi 

ANG 

Priprava na govorni 

nastop 

ŠPO 

Skok v višino 

FIZ 

Gostota in specifična 

teža 

GEO 

Prebivalstvo 

Avstralije 

 TIT 

4.  Razredna ura – video 

klic 

MME 



OPOMBE:  

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