
 

PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU 
PON TOR SRE ČET PET 

4      
PREVERJANJE GOS 
PREVERJANJE ŠPO 

5     
 PREVERJANJE TIT 

6     
PREVERJANJE LUM   

7   
PREVERJANJE TJA 
PREVERJANJE GUM 

8     
TIT -  IZDELAJ PLAKAT ZA OCENO 

11  
GOS OCENJEVANJE 
PREVERJANJE NAR 
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

12 
 
PREVERJANJE SLJ 
PREVERJANJE TIT   

13 
OCENJEVANJE TJA 
OCENJEVANJE LUM 
   

14 
OCENJEVANJE NAR  
PREVERJANJE IZŠ  
 
ŠPORT- dnevnik 
vadbe 

15  
TIT- OCENJEVANJE 
  
 
ŠPORT- dnevnik vadbe 

18 
ŠPORT- dnevnik 
vadbe 

PREVERJANJE NAR 
9 

19  
 
PREVERJANJE 
MAT  
  

20 
 
OCENJEVANJE IZPŠ  
OCENJEVANJE 
GUM 

21 
OCENJEVANJE SLJ 
 

ŠPORT- dnevnik 
vadbe 

22 
OCENJEVANJE MAT  
OCENJEVANJE ŠPORT (dnevnik 
vadbe)  

25  26 
  

27  28 29 

 

 

 

UČENEC 9. RAZREDA 

 V PONEDELJEK,  18. 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. DRUŽBOSLOVJE,    NARAVOSLOVJE 

2.  GOSPODINJSTVO  

3.  ŠPORT/RU 

 

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. 

DRUŽBOSLOVJE,  NARAVOSLOVJE 

 

DRUŽBOSLOVJE 

Danes boš spoznal kdo so VZORNIKI IN AVTORITETE. 

Razmisli in v zvezek napiši komu bi bil rad podoben! 



Takim osebam, ki so nam ušeč pravimo vzorniki. O njih premišljujemo in jim 
skušamo biti podobni. To so lahko glasbeniki, filmski igralci, športniki, politiki, 
televizijski napovedovalci, lahko nam pa je tudi vzornik stric, sosed, učitelj ali 

vrstnik. 

NALOGA: 

 

NARAVOSLOVJE 

Sklop SVETLOBA smo obdelali. Prejšnji teden si ponovil vse kar si moraš 
zapomniti. Ta teden pa te čaka bolj zabaven del. Za ocenjevanje pri 
naravoslovju boš moral doma narediti praktični eksperiment, zapisati 
opažanja vse poslikati poslati učiteljici do ponedeljka, 25.5.2020. V prilogi si 
oglej kriterije ocenjevanja in delovni list za tvoje raziskovalno delo. Na 
delovnem listu so zapisana vsa navodila za delo. Izpolnjen delovni list in slike 
tvojih izdelkov pošlji na email.  

 

GOSPODINJSTVO 

Tvoja današnja naloga je, da posadiš izbrano zelišče - peteršilj v cvetlični 
lonček. V kolikor nimaš semen peteršilja lahko izbereš kako drugo zelišče. 
Sledi postopkom spodaj in pošlji kakšno sliko kako ti je šlo.  

 



 

 

 ŠPORT 

Izvedi vaje po lastni izbiri in jih zapiši v dnevnik vadbe.   

 


