
NEMŠČINA na daljavo, 9. teden 

7., 8., 9. razred 

Pozdravljeni, učenci/-ke in starši. (Liebe Schüler/-innen und Eltern.) 

 OCENJEVANJE 

 7. razred (vseh = 6) 8. razred (vseh = 17) 9. razred (vseh = 9) 

ocena 0 = 0 % 11 = 64,71 %  7 =  77,77 % 

 

 POJASNILO 

Vsak učenec mora pri predmetu pridobiti vsaj eno oceno, da je ocenjen. Nato sledi 

zaključevanje ocen, ki ga bomo izvedli v juniju. Do takrat je mogoče svojo oceno potrditi oz. 

si s pisanjem preizkusa znanja zagotoviti boljšo končno oceno (tisti, ki ste med ocenama). 

Ocena se vpiše samo v primeru, da z njo dosežete enak ali boljši učni uspeh oz. se z vpisom 

ocene strinjate. 

Preverjanje znanja je obvezno, saj služi tudi kot povratna informacija o pridobljenem znanju v 

2. ocenjevalnem obdobju.  

 NAVODILA 

 

Snov preverjanja znanja vključuje samo slovnico, novo besedišče in tvorjenje samostojnih 

besedil iz predelanih poglavij ali lekcij. Znano besedišče in slovnica sta v preverjanje vključena 

po načelu že pridobljenih osnovnih znanj. Pri učenju si pomagate z učbenikom, zvezkom, 

vajami in objavljenimi gradivi v spletni učilnici. Utrjevanje v spletni učilnici bo zanesljivo na 

voljo konec tedna ali teden dni pred datumom pisanja preverjanja znanja. Znanje bomo utrjevali 

tudi preko videokonference.  

 

 Objavljanje vsebin v spletni učilnici:  

      –    6. in 7. raz.: ponedeljek, četrtek 

– 8. in 9. raz.: torek, petek 

 

– Srede, sobote in nedelje so rezervirane za pregled izdelkov in pripravo navodil v nižjih 

razredih ter pripravo gradiv nasploh. Informacija ni zavezujoča. 

 

 URNIK VIDEOKONFERENZ po razredih: 

 

7. razred 8. razred 9. razred 

ponedeljek, 

18. 5. 2020, 

ob 13.50 

torek, 

19. 5. 2020, 

ob 9. 10 

sreda, 

20. 5. 2020, 

ob 11.00 

sreda,  

20. 5. 2020,  

ob 13.50 

petek, 

22. 5. 2020, 

ob  9.10 

petek,  

22. 5. 2020,  

ob 13.50 

 



 RAZPORED PREVERJANJA ZNANJA po razredih:  

7. razred 8. razred 9. razred 

28. 5. 2020 29. 5. 2020 29. 5. 2020 

 

V primeru težav v spletni učilnici: 

1. pošljite elektronsko sporočilo na e-naslov: marija.kolenc1@guest.arnes.si  

2. pokličite na 031 660724 (samo v nujnih primerih) 

 

 

Tschüss! 

 

Deutschlehrerin  

Marija Kolenc 

mailto:marija.kolenc1@guest.arnes.si

