
                                                                                                                 

 

USTNO OCENJEVANJE ZNANJA - TJA 

 
Pozdravljeni, 
 
po prvomajskih počitnicah bo potekalo ocenjevanje znanja preko ZOOM-a.  

 
Obišči spletno stran https://zoom.us/join in vtipkaj MEETING ID: 8214740748.  
ALI 
Poveži se s spletno povezavo: https://us02web.zoom.us/j/8214740748 
 
Pri ustnem ocenjevanju se bomo igrali IGRO »SNAKES AND LADDERS«, tako, kot smo danes vadili v 
živo. Na drugi strani igre imaš rešitve vseh polj. V tednu po počitnicah ne bo ZOOM klica, ker bo v tem 
tednu potekalo ustno ocenjevanje znanja. Na drugi strani tega dokumenta najdeš navodila za 7. teden 
(teden po počitnicah). 

RAZPORED 

4. B, četrtek, 7. 5. 2020 

8:00 Sara, Maj, Krištof, David 

9:00 Adrijana, Ajnur, Halid, Kim 

10:00 Urban, Valentina, Anej, Ana 

11:00 Zala, Tjaša, Žan, Isabel 

12:00 Andrii, Gaja, Sara, Lana 

13:00 Špela, Aleksej, Neiša, Tian, Rubi 

 

 

4. C petek, 8. 5. 2020 

8:00 Naadia, Julija, Klara, Shaneya, Ajna 

9:00 Katarina, Tobias, Keila, Zhivkica 

10:00 Roni, Aleksander, Klemen K., Lara 

11:00 Blaž, Luka N., Luka O., Alija 

12:00 Miha, Klemen P., Domen, Patrik 

13:00 Anja, Rene, Kiara, Jana 

 

Za starše: pri ocenjevanju naj bodo vaši otroci tako kot pri preteklih urah za mizo. Naprošam, da 

poskrbite, da bo imel vaš otrok med ustnim ocenjevanjem tišino, da se bo lažje osredotočil. Ocena naj 

bo odraz njegovega znanja in samostojnosti, in ne vaše pomoči, zato naprošam, da med ustnim 

ocenjevanjem niste prisotni. Tak način ustnega ocenjevanja poteka zaradi izrednih razmer in glede na 

to, da vas tudi v šoli ni poleg, bi isto prosila tudi za ustno ocenjevanje. Največ kar lahko naredite je, da 

z otroci igrate igro in se na tak način skupaj zabavate in vašega otroka podprete, da dobro utrdi 

znanje. Že vnaprej hvala za razumevanje.  

Pripenjam še dodatno preverjanje znanja. Povabim vas, da ga učenci do ustnega ocenjevanja rešijo in 

mi ga pošljejo v pregled, ter s tem utrdijo svoje znanje.  

V primeru vprašanj mi pišite na elektronski naslov valentina.batagelj@os-franaerjavca.si. 
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ANGLEŠČINA, 4. RAZRED, 7. TEDEN, 4. 5. 2020 – 8. 5. 2020 

 

UČBENIK   str. 35, naloga 2: izreži in igraj igro 

DELOVNI ZVEZEK reši str. 29 in 30 

Rešitve bomo preverili skupaj v naslednjem tednu. 

 

  

 


