ZGO 7. R - 8. teden pouka na daljavo
Draga učenka, dragi učenec !
Vstopili smo že v 8. teden pouka na daljavo. Po začetnih težavah je delo kar steklo, čeprav na daljavo.
Menim, da nam gre kar dobro. Snov ste lepo predelali, nekateri ste mi poslali zapiske v pregled, tudi
preverjanje znanja je za nami.
Kaj bomo počeli ta teden ?
Pred počitnicami, in prejšnji teden še enkrat, sem vas obvestila, da bom ta teden ocenila znanje o poglavju,
ki smo ga zaključili.
Rešili boste spletni test, ki bo za oceno, zato se potrudite.
Preverjanje znanja bo potekalo torej preko spleta, podobno kot tisto iz prejšnjega tedna, le da bo časovno
omejeno. TOKRAT JE POMEMBNO, DA SE DRŽIŠ IZBRANEGA DNEVA IN URE !!!
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.

PREVERJANJE ZNANJA BO POTEKALO V TOREK, 12. MAJA, MED 9.00 IN 10.00 URO ZA VSE
UČENCE ISTOČASNO.
Po 10.00 uri test ne bo več dosegljiv, zato se drži dogovorjene ure !!!
Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo, se lahko obrneš name : darja@gorup.eu
Navodila :
1. Kopiraj spodnjo povezavo in jo prilepi v orodno vrstico, s čimer boš dostopal do testa.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jvvmDoGOvJSS_3OpvhkvEtXyJYZ5PPbtUu9J5TiJbYdAGQ/viewform
?usp=sf_link
S pritiskom na tipko »enter« se ti bo prikazal test.
2. Napiši svoj e – naslov, ki mora biti točen. Nanj boš dobil povratno informacijo o doseženih točkah in
oceno. Če nimaš svojega maila, lahko poprosiš starše in uporabiš njihovega.
Pomembno : Dva učenca se ne moreta prijaviti na isti mail.
3. Napiši svoje ime in priimek ter izberi razred.
4. Skrbno se loti reševanja – s premislekom.
 Test lahko oddaš le enkrat !
5. Na koncu pritisni tipko »pošlji« in s tem si opravil svojo nalogo.
 Tvoj test z rešitvami dobim takoj, ko ga ti pošlješ, zato mi ni potrebno pošiljati ničesar na
mail v dokaz temu, da si test pisal.
 Dosežene točke in oceno bom poslala ročno na e - naslov, ki si ga zgoraj napisal, zato to
ne bo takoj ampak čim prej.
Želim ti čim več uspeha !

