
UČNO GRADIVO ZA UČENCE 8. B ZA TOREK, 19. MAJA 

 

GKL 

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 

NEMŠČINA  

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, naspani in dobre volje.  

 

Danes za vas najprej navodilo za pripravo izdelka (klikni na povezavo). Navodilo 

najdeš v pisni obliki tudi v spletni učilnici. Rok oddaje je 29. 5. 2020 v spletni 

učilnici, na kanalu ali na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de.  

 

Sedaj pa še k delu tega tedna. Navodilo (klikni na povezavo) danes nekoliko 

drugačno, saj spoznavamo novo snov. Zapis v zvezku oddaš do konca tedna.  

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

 

KEMIJA 

Dragi učenec, učenka 8.B,   

v tem tednu boš spoznaval-a HALOGENE ELEMENTE in ŽLAHTNE PLINE.  

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 

Reši tudi nalogo za utrjevanje znanja.  

  

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 
 

https://www.loom.com/share/e8e0763ff1ea4d578932813aee7d5c1e
mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.loom.com/share/aa0237a683fc49a588d7a3b4d83caf5b


ZGODOVINA 

Še vedno se ukvarjamo s Slovenci v 19. stol. V spletni učilnici te čakajo rešitve za 

prejšnjič, gradivo in navodila za danes.  

Ne pozabi na pravočasno oddajo izdelka za oceno (do 25. 5.) 

 

DKE 

• Ne pozabi na pravočasno oddajo izdelka za oceno (do 25. 5.). 

• V spletni učilnici te čaka gradivo, ki ga pozorno preglej, saj vsebuje informacije, ki 

ti pridejo prav v vsakdanjem življenju. Z njegovo pomočjo pa si tudi preglej in 

dopolni zapiske od prejšnjič. 

• Utrjuj in preverjaj vsebine poglavja o Financah, delu in gospodarstvu  s pomočjo 

nalog, ki jih najdeš tule: https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_8r.html. 

Izberi poglavji Finance, delo, in gospodarstvo ter Gospodarstvo. 

 

IŠP- KOŠARKA 

Danes lahko dokončaš ali popraviš nalogo o sodniških pravilih. 

Še enkrat pošiljam zahteve, prosim da se držite roka za oddajo. 

OCENJEVANJE PRI IZBIRNEM PREDMETU KOŠARKA 

Pripravi nalogo o košarkarskih pravilih. Ker jih je veliko, lahko izbereš tista, ki se zdijo 

tebi primerna. 

Navodila za izdelavo: 

- Word 

- Pisava Arial, velikost 12 

- Obseg minimalno 3 strani, maksimalno 4 strani 

- Minimalno 4, maksimalno 6 slik velikosti približno 5 cmm x 7,7 cm (velikost 

slike preveriš tako, da označiš sliko, nato z desnim klikom na miški izbereš 

možnosti  in na dnu klikneš siez/velikost) 

 

                              

 

 

https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_8r.html


Kriteriji ocenjevanja: 

Podatki so 

popolnoma 

uporabni 

0cena (5) 

Podatki so 

uporabni 

Ocena (4) 

Podatki so 

delno uporabni 

Ocena (3) 

Podatki so malo 

uporabni 

Ocena (2) 

 

Podatki so 

neuporabni 

Ocena (1) 

 

Učenec je 

navedel  

bistvene 

podatke, jih 

opremil s 

zahtevanim 

slikovnim 

gradivom in jih 

znal tudi 

utemeljiti 

oziroma 

povezati. 

 

 

Učenec je 

opremil poročilo z 

zahtevanim 

slikovnim 

gradivom, a 

izpustil nekaj  

ključnih 

podatkov, 

utemeljitev je 

dobra, vsebuje 

delno 

povezovanje 

znanj. 

 

Učenec je 

navedel večino 

ključnih 

podatkov, 

zahtevano 

slikovno gradivo 

ni popolno ali 

pa je izpustil 

nekaj 

pomembnih 

podatkov. 

 

Učenec je 

navedel le nekaj 

ključnih 

podatkov, 

zahtevano 

slikovno gradivo 

je skopo, 

povezovanja v 

celoto ali 

utemeljitve ni. 

 

 

Učenec ni 

navedel ključnih 

podatkov, 

zahtevanega 

slikovnega 

gradiva ni, 

podatki so med 

seboj 

nepovezani. 

 

 

 


