URNIK ZA POUK NA DALJAVO: 8. RAZRED, 9. TEDEN (18. 5. 2020–22. 5. 2020)
Pozdravljeni osmošolci!
Spodaj je za vas zapisan urnik dejavnosti, ki jih boste opravljali v 9. tednu pouka na daljavo.
Ta teden imate ocenjevanje iz zgodovine in matematike.

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).
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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TOREK
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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
Ocenjevanje znanja

TJN

BIO

SLJ

MAT

Ponavljanje,

Prebavila

Janez Menart,

Ocenjevanje znanja

Kmečka balada

(sorazmerje,

utrjevanje učne snovi
Učna ura v živo ob

večkotnik, krog)

11.00

1. del – kviz (od 8.00
do 8.30)
2. del – vodeoklici
posamezno od 9.00
naprej po
abecednem redu

2.

LUM
Tonsko slikanje (delo
z e-učbenikom ali
slikanje na papir,
nadaljevanje)
Vse likovne naloge
oddajte na mail,
štejejo k zaključni

oceni po merilih
vrednotenja.

3.
KEM
Indikatorji

I ANG 2

ŠPO

FIZ

GEO

O živalih

Cooperjev test

Tlak v tekočinah,

Izzivi Avstralije

hidrostatični tlak
TIT
4.

MME

RU

Oddaja animacij (v

Spletna aplikacija ob

program Pivot

13.00, obvezna

Animator) (na email

prisotnost vseh

do 22. 5. 2020)

učencev

Glej navodila na
spletni strani šole.

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

