
NAČRT DEJAVNOSTI ZA POUK NA DALJAVO : 7. RAZRED, 7 teden, od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020 

Sedmošolci, pred vami je urnik dejavnosti, ki jih boste opravljali v 7. tednu učenja na daljavo. Sedaj imate že utečene in preverjene načine komuniciranja z 

učitelji. Tako tudi nadaljujete.  

Kot ste že seznanjeni, se v maju znanje tudi ocenjuje. Urnik – razpored ocenjevanja po predmetih bo objavljen na spletni šole v petek, 8. 5. 2020.  

V tem tednu (4. 5. – 8. 5. 2020) se ocenjuje znanje, v kolikor ste se tako dogovorili z učitelji, sicer pa je večina ocenjevanja razporejena od 11. maja naprej.  

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 deleža in 

deleža, izraženega z 

odstotki 

NAR (2 uri) 

Ocenjevanje znanja – 

vrtavke 

Videoklic od 8.30 – 

10.00 po abecednem 

redu 

SLJ (2 uri) 

J. Jurčič – Kozlovska 

sodba v Višji Gori 

TJN(2 uri) 

Kaj živali znajo? 

 

ZGO (1 ura) 

Plemiči in kmetje 

2.  TJN (1 ura) 

Ponavljanje in 

utrjevanje 

3.  AI 1 (1 ura) 

Priprava na govorni 

nastop 

DKE (1 ura) 

Skupnost državljanov 

RS 

ŠPO (1 ura) 

Skok v višino 

GEO (1 ura) 

JV Azija 

MAT (1 ura) 

Odstotki – besedilne 

naloge 

 

OPOMBE:  

Pouk MAT bo v živo ob 14. uri preko videokonference v spletni učilnici. V spletni učilnici si (OBVEZNO) v dopoldanskem času poglejte 

navodila, opravite, kar bo treba in do 14. ure pripravite vprašanja (česa ne razumete).   

Razredničarka:  

Marija Majcen 

      

mailto:marija.majcen@guest.arnes.si

