Osmošolci pozdravljeni!
Sedaj se je začelo še bolj zares, kot smo že delali slaba dva meseca izolacije. Pa že ves čas
delamo zares, ane
! Seveda, sedaj se bo znanje tudi ocenjevalo!
Verjamem, da ste kakšno snov, ki smo jo obdelali najprej (marca) že skoraj pozabili. No
vseeno upam, da ne vsi
Zato boste reševali naloge in dobivali povratne informacije,
kako vam gre pri ZGO. Nekateri ste morda že reševali interaktivne naloge za ZGO (bravo!) in
dobili takojšnje povratne informacije, sedaj pa jih bom dobila tudi jaz.
Po zgledu nekaterih mojih sodelavcev, sem se tudi sama odločila, da vam pripravim naloge
za ponavljanje in utrjevanje učne snovi, ki smo jo obravnavali na daljavo. Reševal boš
podobno, kot si tudi pri drugih predmetih v aplikaciji Classkick.
Tako kot v šoli, ko si pri ponavljanju lahko uporabljal samo atlas, velja tudi pri interaktivnih
nalogah za ZGO. Bodi pošten do sebe in se res preveri, koliko znaš in razumeš v tem trenutku
brez gledanja v učbenik, zvezek, Google … se pravi iz glave
Drži se datuma in ure, ko bo naloga odprta, saj veš, ko se zaklene, reševanje ni več možno.
Upam, da ti računalnik … deluje in da ne bo težav zaradi tehničnih motenj.

8. r: PETEK, 15. 5. OD 12.00 – 14.00 ure.
Prijava: https://app.classkick.com/#/login/D8DE9F

V kolikor veš, da ti ura odprte interaktivne naloge, zaradi kateregakoli razloga ne ustreza, mi
piši, da se dogovoriva individualno: renata.lesar@sola.velike-lasce.si.
Ko boš kliknili na geslo naloge, se vpiši z imenom in prvo črko priimka in razreda: Janez N a,
ki ga obiskuješ, da bom vedela, kdo je nalogo reševal.
Pri zaključevanju ocen (junij!!) bom upoštevala: vse ocene, domače naloge, urejenost
zvezka (tisti, ki ste mi zvezek oddali v prvi konferenci), naloge, ki si mi jih slikal in poslal,
interaktivne naloge, in vse kar si dodatno naredil pri ZGO (tudi tekmovanja).

Želim ti uspešno delo, čim manj stresen čas do konca šolskega leta in oceno, za katero si se
trudil in delal skozi celotno šolsko leto!
Uspešno delo in vse dobro ti želim! Renata LH

