NAČRTOVANJE DELA V 7. TEDNU IN VSEBINE (SPODAJ)
TOR

PON
1.
NARAVOSLOVJE,
DRUŽBOSLOVJE
2.
GOSPODINJSTVO

1.
MATEMATIKA

3.
ŠPORT/RU

3.
TIT

2.
SLOVENŠČINA

SRE

ČET

1.
TUJ JEZIK
ANGLEŠČINA
2.
LIKOVNA UMETNOST
3.
GLASBENA
UMETNOST/ IZPŠ

PET

1.
SLOVENŠČINA

1.
MATEMATIKA

2.
DRUŽBOSLOVJE,
NARAVOSLOVJE
3. ŠPORT/
IZP PREHR.

2.
TIT
3.
ŠPORT/DOP+DOD

Opombe, vaša sporočila učiteljem …

PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU
PON
4
PREVERJANJE GOS
PREVERJANJE ŠPO
11
GOS OCENJEVANJE
PREVERJANJE NAR 8

TOR

SRE

5
PREVERJANJE TIT

6
PREVERJANJE LUM ??

12

13
OCENJEVANJE TJA
OCENJEVANJE LUM??

PREVERJANJE SLJ
PREVERJANJE TIT

ŠPORT- dnevnik vadbe
18

19

20

PREVERJANJE MAT

OCENJEVANJE IZŠ
OCENJEVANJE GUM

26

27

ŠPORT- dnevnik vadbe
25

ČET

PET

7
PREVERJANJE TJA
PREVERJANJE GUM
14
OCENJEVANJE NAR 8
PREVERJANJE IZŠ

8
TIT - IZDELAJ PLAKAT ZA
OCENO
15
TIT- OCENJEVANJE

ŠPORT- dnevnik vadbe

ŠPORT- dnevnik vadbe

21
OCENJEVANJE SLJ

22
OCENJEVANJE MAT
OCENJEVANJE ŠPORT
(dnevnik vadbe)

ŠPORT- dnevnik vadbe
28

29

UČENEC 8. RAZREDA
V PETEK, 15. 5. se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan:
Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti.
1.
2.
3.

MATEMATIKA
TIT
ŠPORT

Razredničarko ali učitelje lahko pokličeš za pomoč ali dodatno razlago.
Če imaš možnost, izdelek ali dejavnost poslikaj in pošlji učitelju, ki uči predmet, s katerim so
vsebine povezane. Učitelj bo pregledal ali si nalogo dobro opravil in ti podal povratno
informacijo.

MATEMATIKA
S pomočjo ogleda predstavitve (pri osnovnih NAVODILIH) ponovi osnove
merjenja. Reši naloge spodaj. V predstavitvi imaš rešitve.

TIT
OCENJEVANJE PRI PREDMETU TIT – IZDELAVA PLAKATA
Cilj, ki se preverja pri ocenjevanju:
· Učenec opiše lastnosti umetnih materialov, našteje vrste umetnih
materialov in materiale iz katerih jih pridobivamo.
· Učenec pozna izdelke iz umetnih materialov.
· Učenec se zaveda vpliva umetnih materialov na okolje.
NALOGA: izdelaj plakat na temo UMETNIH MATERIALOV (PLASTIKE):
Na plakat napiši naslov UMETNI MATERIALI.
Napiši iz katerih snovi pridobivamo umetne snovi.
Naštej vrste umetnih snovi. Poleg napiši lastnost posamezne vrste
umetne snovi.
Iz revij izreži 5 predmetov iz umetnih snovi in jih nalepi na plakat.
Opiši zakaj je pomembno, da umetnih materialov (plastike) ne odvržemo
v naravo.
Napiši v katere barve smetnjak odvržemo plastenko. Napiši tudi zakaj je
pomembno, da plastenko ovržemo v točno ta zaboj.
Pomagaj si z gradivom, ki si ga prejel za utrjevanje.
PLAKAT FOTOGRAFIRAJ IN POŠLJI UČITELJICI KOT MMS SPOROČILO ALI NA
MAIL.
ČE IMAŠ VPRAŠANJA V ZVEZI Z IZDELAVO PLAKATA, LAHKO UČITELICO
POKLIČEŠ ALI JI POŠLJEŠ MAIL. KONTAKT DOBIŠ PRI RAZREDNIKU.

KRITERIJ OCENJEVANJA
Ocena 5

· Na plakatu so navedene vse snovi, iz katerih pridobivamo umetne
materiale.
·

Navedene so vse 4 vrste umetnih materialov.

·

Poleg posamezne vrste je navedena lastnost materiala.

·
Ustrezno je obrazloženo, zakaj je potrebno umetne materiale
odlagati v ustrezni smetnjak in ne v naravo.
· Navedena je ustrezna barva smetnjaka, kamor odlagamo umetne
materiale.

Ocena 4

·

Na plakatu je 5 fotografij izdelkov iz umetnih materialov.

·

Plakat je lično izdelan.

· Na plakatu so navedene 2 snovi, iz katerih pridobivamo umetne
materiale.
·

Navedene so vse 3 vrste umetnih materialov.

·

Poleg posamezne vrste je navedena lastnost materiala.

·
Ustrezno je obrazloženo, zakaj je potrebno umetne materiale
odlagati v ustrezni smetnjak in ne v naravo.
· Navedena je ustrezna barva smetnjaka, kamor odlagamo umetne
materiale.
·

Na plakatu je 4 fotografij izdelkov iz umetnih materialov.

·

Plakat je lično izdelan.

Ocena 3

· Na plakatu so navedene 2 snovi, iz katerih pridobivamo umetne
materiale.
·

Navedene so vse 2 vrsti umetnih materialov.

·

Poleg posamezne vrste je navedena lastnost materiala.

·
Ustrezno je obrazloženo, zakaj je potrebno umetne materiale
odlagati v ustrezni smetnjak in ne v naravo.

Ocena 2

·

Na plakatu so 3 fotografije izdelkov iz umetnih materialov.

·

Plakat je srednje lično izdelan.

· Na plakatu je navedena 1 snovi, iz katerih pridobivamo umetne
materiale.
·

Navedene so vse 2 vrsti umetnih materialov.

·

Poleg posamezne vrste je navedena lastnost materiala.

·
Ustrezno je obrazloženo, zakaj je potrebno umetne materiale
odlagati v ustrezni smetnjak in ne v naravo.
·
Ocena 1

Na plakatu je 2 fotografij izdelkov iz umetnih materialov.

· Na plakatu niso navedene snovi, iz katerih pridobivamo umetne
materiale.
·

Navedene niso vrste umetnih materialov.

· Ni obrazloženo, zakaj je potrebno umetne materiale odlagati v
ustrezni smetnjak in ne v naravo.
· Ni navedena ustrezna barva smetnjaka, kamor odlagamo umetne
materiale.
·

Na plakatu ni fotografij izdelkov iz umetnih materialov.

·

Plakat ni lično izdelan.

ŠPORT/DOP, DOD
ŠPORT
Pisanje dnevnika vadbe za oceno.
Nekatere vaje, ki jih lahko izvajate:
ZOOvadba
https://www.youtube.com/watch?v=MKEavLajI_g&t=3s
Vaje z lastno telesno težo:
https://www.youtube.com/watch?v=7spURPro47M&t=493s
Vaje z žogico
https://www.youtube.com/watch?v=wYDAYLNc7fI&t=104s
Vaje z nahrbtnikom
https://www.youtube.com/watch?v=plspB-14n1g&t=62s
Vaje z vrvjo
https://www.youtube.com/watch?v=YJ_KLg11tDw&t=2s
Vaje v gozdu
https://www.youtube.com/watch?v=jb9cZ7dNOb0&t=90s
Koreografija - promet
https://www.youtube.com/watch?v=7spURPro47M&t=493s
Koreografija - izven okvirja
https://www.youtube.com/watch?v=jkC0zMiyqlk
Vaje z nogavicami:
https://www.youtube.com/watch?v=1g0pAeENFAE

