
   
 

   
 

Pregled datumov in vsebin ocenjevanja 4., 5. in 6. razred – MAJ 

 

Dan  Datum Razred- 
Predmet 

Vsebina 

PON 4. maj 6.a,b – NAR 

 

6.a - GUM 

 

Oddaja zapiskov snovi je bila do 29.4. - popravne oddaje lahko dopolnijo in oddajo do 8.5. (konec tedna). 

Ustvarjanje na vsebino programska glasba + urejenost zapiskov od 16.3. dalje (datum oddaje: 11.5.)    ali   

izdelava seminarske naloge na temo glasba za različne priložnosti + urejenost zapiskov od 16. 3. dalje 

(datum oddaje: 25.5.) 

TOR 5. maj 6.b - GUM Ustvarjanje na vsebino programska glasba + urejenost zapiskov od 16.3. dalje (datum oddaje: 12.5.) ali 

izdelava seminarske naloge na temo glasba za različne priložnosti + urejenost zapiskov od 16. 3. dalje 

(datum oddaje: 25.5.) 

SRE 6. maj   

ČET 7. maj 6. a,b - TJA Urejenost zapiskov od 16. 3. naprej, DZ, zapis Food in Slovenia, narejeno preverjanje (rok oddaje: do konca 

tega tedna) 

PET 8. maj 4. a,b 

5. a, b 

 

 

4. a - TJA 

Ocene učencev bodo temeljile na že pridobljenih ocenah do 13.3.2020. Pri zaključevanju ocen se bo 

upoštevalo dosledno, redno ter urejeno pošiljanje zahtevanih nalog. Delo pri pouku v 4. in 5. razredu 

nadaljujemo po predvidenem učnem načrtu.  

Učenci, ki niso pisali testa, bodo dobili navodila za govorno predstavitev. Natančne napotke bodo dobili pri 

pouku na daljavo. Aktivnost, ki bo ovrednotena, bomo izpeljali do konca meseca maja. 

SOB 9. maj   

NED 10. maj   

PON 11. maj   



   
 

   
 

TOR 12. maj   

SRE 13. maj   

ČET 14. maj 5.ab - GUM Petje ene pesmi iz nabora pesmi 5. razreda ob spremljavi (inštrument, ki ga igram ali lastni inštrumenti ali  

improvizirani inštrumenti ali ljudski inštrumenti) posname VIDEO posnetek, pošlje (datum oddaje: 28.5.)  

ali  izdelava tonske lestvice s “pojočimi kozarci” in izvedba pesmice nanje (posname video posnetek, 

pošlje) (datum oddaje: 28.5.) 

PET 15. maj 6.a,b - NAR 

6.b - ZGO 

Oddaja Herbarija – dostavijo v šolo 

Projektno delo “Izumi, ki so pustili pomembno sled v razvoju človeštva” 

SOB 16. maj   

NED 17. maj   

PON 18. maj   

TOR 19. maj 4. razred – NIP4 

5. razred – NIP5 

6.razred – NIP6  

Projekt MOJ PRVI PROGRAM – LABIRINT 

Projekt POŠTEVANKA 

Projekt ABECEDA 

SRE 20. maj   

ČET 21. maj 6.ab TIT 

5. a - angleščina 

Test – moodle kviz, urejenost zapiskov,  dva izdelka iz papirja. 

Urejenost zapiskov od 16. 3 naprej 

PET 22. maj   

SOB 23. maj   

NED 24. maj   

PON 25. maj   

TOR 26. maj   

SRE 27. maj   



   
 

   
 

ČET 28. maj   

PET 29. maj 6. razred: ŠPO 

6.ab - GOS 

Oddaja seminarske naloge: (MOJ) ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

Pregled in urejenost zapiskov in oddanih nalog od 16. 3. naprej.  

SOB 30. maj   

NED 31. maj   

 

Pregled datumov in vsebin ocenjevanja 4., 5. in 6. razred – JUNIJ 

 

Dan Datum Razred- Predmet Vsebina 

PON 1. junij 5.a - GOS Oddan izdelek iz šivanja.  

TOR 2. junij   

SRE 3. junij NIP- FRANCOŠČINA 4., 5., 6. razred Pregled urejenosti zapiskov, barve, števila do 10, pozdravi, predstavljanje, oddano preverjanje, za 

nadaljevalno skupino (ob torkih) glagola biti in imeti, števila do 50, pridevniki za opis oseb  

ČET 4. junij   

PET 5. junij 6.a,b – NAR Pregled urejenosti zapiskov  in nalog od 1.5. dalje, oddaja 5.6. 

SOB 6. junij   

NED 7. junij   

 

 


