OŠ IVANA BABIČA JAGRA MAREZIGE
PRILAGOJENO UČENJU NA DALJAVO
Obvestilo o ocenjevanju GOS 6 IN NAR 6.
V času pouk na daljavo, ki bo še vsaj nekaj časa v mesecu maju, moramo predvideti tudi pridobitev
ocene za drugo ocenjevalno obdobje.
1.) Pri gospodinjstvu ima večina učencev v drugem ocenjevalnem obdobju, že vsaj eno oceno (
oceno letaka in govorno predstavitev letaka). Tako da imate učenci, ki ste že imeli govorni
nastop, oceno za drugo ocenjevalno obdobje. Ostali, ki pa imate ocenjen letak, niste pa imeli
še ustne predstavitve letaka, ponujam dve možnosti:
MOŽNOST 1: Govorni nastop mi pošljete po emailu na naslov:
tatjana.radivojevic@guest.arnes.si ali pripnite napisan govorni nastop v spletno učilnico ali v
kanal na easistentu.
MOŽNOST 2: Se dobite z mano preko videoklica. Če želite imeti govorni nastop letaka preko
videoklica, mi to sporočite na tatjana.radivojevic@guest.arnes.si ali napišite v spletno
učilnico ali v kanal na easistentu, da se dogovorimo za datum.
Pri zaključevanju bom upoštevala ocene, ki ste jih pridobili do 16.03., ko smo pričeli s poukom na
daljavo. Pri učencih, ki so med oceno, bom upoštevala njihovo delo v času pouka na daljavo. Za
možnost višanja zaključne ocene boste zagovarjali znanje z minimalnimi in temeljnimi standardi znanja
iz zadnjega poglavja. Vprašanja in odgovore zadnjega poglavja, bom posredovala konec 7. tedna učenja
na daljavo v pripetem dokumentu VPRAŠANJA IN ODGOVORI – GOS 6.
2.) Pri naravoslovju morate vsi še pridobiti oceno, vendar ste se za oceno že več ali manj vsi
potrudili. Oceno bomo pridobili s predstavljenim kriterijem:
Vaja podtaknjenci
1. VSEBINA Ocenjujemo, ali je učenec vsebino vaje
pripravil po danih navodilih in zajel bistvo teme.
2. OBLIKA Ocenjujemo, ali je priložen slikovni
material – fotografije, risba.

HERBARIJ – bo ocenjen v šoli, če se do konca
maja vrnemo v šolo, če ne se bomo
dogovorili za oddajo. Kriterije za oceno ste
dobili že v septembru in jih imate zalepljene v
zvezku.
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V primeru, da se do konca maja ne vrnemo še v šolo, se bomo dogovorila na kakšen način in v kakšnem
obsegu mi boste oddali herbarij.
Pri zaključevanju bom upoštevala ocene, ki ste jih pridobili do 16.03., ko smo pričeli s poukom na
daljavo. Pri učencih, ki so med oceno, bom upoštevala njihovo delo v času pouka na daljavo. Za
možnost višanja zaključne ocene boste zagovarjali znanje z minimalnimi in temeljnimi standardi znanja
iz zadnjega poglavja. Vprašanja in odgovore zadnjega poglavja, bom posredovala konec 7. tedna učenja
na daljavo v pripetem dokumentu VPRAŠANJA IN ODGOVORI – NAR 6.
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