ZGO 6. R - 7. teden pouka na daljavo
Draga učenka, dragi učenec !
Za nami so prvomajske počitnice, ki smo jih vsi, žal, preživeli drugače, kot smo bili vajeni prejšnja leta. Upam pa, da
ste se vsaj malo oddahnili od šolskega (domačega) dela, da ste šli kaj na zrak, konec tedna pa mogoče tudi kam dlje.
Pred nami je že 7. teden pouka na daljavo.

Kaj bomo počeli ta teden ?
Pred počitnicami sem vas obvestila, da bom ta teden preverila znanje o poglavju, ki smo ga ravnokar
zaključili - Človek ustvarja. Natančno sem vam napisala, katere vsebine bom preverjala in kje se snov
nahaja v učbeniku. Upam, da ste se naučili, kot je treba.
Rešili boste spletni test, ki bo preizkus vašega znanja. To preverjanje še ne bo za oceno, a se vseeno
potrudite, saj boste le tako ugotovili, koliko znate. Upam, da ste delali sproti, da se vam ni nabralo preveč
neutrjene snovi. Vsak učenec lahko test odda enkrat.
Vzemite si čas, ni treba hiteti, prej temeljito premislite. Dokler ne pritisneš na koncu testa na okence
»pošlji«, lahko še vedno (tudi za nazaj) popraviš prejšnjo odločitev. Ko pa enkrat test oddaš (pošlješ),
popravek ni več možen. Vseh točk v testu je 72, če si jih dosegel manj kot 35, se moraš še učiti.
Preverjanje znanja z ocenjevanjem bo potekalo drugi teden po prvomajskih počitnicah 
(v torek, 12. maja) na podoben način kot današnji preizkus, le da bo pisanje časovno omejeno.
Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo, se lahko obrneš name : darja@gorup.eu
DANAŠNJE PREVERJANJE ZNANJA OPRAVITE KADARKOLI DO SREDE, 6. maja.
NAVODILA
1. Kopiraj spodnjo povezavo in jo prilepi v orodno vrstico, s čimer boš dostopal do testa.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoGuDyk_F_tpEscd7X9tFRBq_4iXhYrVxIsrA4D74ULLbhg/viewform?usp=sf_link
2. S pritiskom na tipko »enter« se ti bo prikazal test.
3. Napiši svoj e – naslov, ki mora biti točen. Nanj boš dobil povratno informacijo o doseženih točkah.
Če nimaš svojega maila, lahko poprosiš starše in uporabiš njihovega. Okence ne sme in ne more
ostati prazno.
Pomembno : Dva učenca se ne moreta prijaviti na isti mail.
4. Napiši svoje ime in priimek ter izberi razred.
5. Skrbno se loti reševanja – s premislekom. Čim bolj se potrudi. Lahko se še premisliš in popraviš
svojo odločitev.
6. Na koncu pritisni tipko »pošlji« in s tem si opravil svojo nalogo. V najkrajšem možnem času boš na
mail, ki si ga zgoraj napisal, prejel obvestilo o doseženem rezultatu – tvoje rešitve dobim tudi jaz.

