PREDME
T
8. razred

SLO

NAČIN OCENJEVANJA

DATUM

ustno

Nov./dec.

šolski spis

nov.

pisno

Januar

govorni nastop

Po dogovoru

VSEBINA/OPIS

UČITELJ

književnost (F. Prešeren, ep,
sonet, balada, romanca, pesniška
sredstva)

razčlemba neumetnostnega
besedila (stavčni členi, odvisniki)

pisno
mar./april

razčlemba umetnostnega in
neumetnostnega besedila

maj/junij
po vsakem
poglavju / ali
tudi vmes

književnost, slovnica
Racionalna števila, Računanje z
racionalnimi števili, Potence,
Izrazi, Sorazmerja, Večkotniki,
Krog, Pitagorov izrek,
Kvader in kocka

ustno
MAT

Ustno oz. kombinacija
ustno-pisno

Suzana Plošnik
Zlatka Hartman

Maksimiljana
Črešnik
Pisni
preizkusi znanja v novembr
u,
februarju in maju

TJA

November: učni
sklop: Racionalna števila,
Računanje z racionalnimi števili,
Februar: učni sklop: Potence,
Izrazi, Sorazmerja, del učnega
sklopa: Večkotniki
Maj: del učnega
sklopa: Večkotniki, učni sklop:
Krog, Pitagorov izrek, Kocka in
kvader
Past Simple in
Past Continuous Tense, slušno in
bralno razumevanje, raba jezika,
pisni sestavek

pisno

november

ustno

September.oktobe govorni nastop - Pripoved o
r
življenju osebe

pisno

marec

raba glagolskih časov
(Present Simple, Present Cont,
Past Simple, Future Simple),

Danijela Krampl
, Mojca
Auguštin,
Ksenija Tripkovi
č

slušno in bralno razumevanje,
raba jezika, pisni sestavek
ustno

januar

pripoved o preteklih dogodkih,
zdravje, deli telesa

pisno

maj

Present Perfect – tvorba in raba,
stopnjevanje pridevnika, slušno
in bralno razumevanje, raba
jezika, pisni sestavek

maj, junij

opis slike
(pridevniki), enogovorne dejavno
sti ob vidni ali besedni iztočnici
RISANJE, SLIKANJE, GRAFIKA,
mag. Oto
KIPARSTVO
Vogrin

ustno
LUM

likovni izdelek

GUM

Ustno-odgovori na
vprašanja, petje
obravnavanih pesmi,
praktično delo v razredu

GEO

Ustno, pisno

ZGO

Ustno, pisno

DKE

FIZ

Ustno,
Predstavitev svojega
podjetja
Ustno

september,
november,
december, januar
Po dogovoru, ko
se javi, vsaj do
konec februarja in
konec maja

Po vsakem
poglavju
Po vsakem
poglavju

Afrika, Avstralija in Oceanija in
polarna območja, Amerika
Doba odkritij,renesansa in
humanizem, reformacija, Turki
na Slovenskem, industrijska
revolucija..
Po dogovoru
Demokracija od blizu, finance,
delo, gospodarstvo, Slovenija,
EU, svet, Svetovna skupnost
po vsakem
Merjenje in merski sistem,
poglavju/ ali tudi Svetloba, Vesolje (referati),
vmes
Enakomerno gibanje, Sile,
Gostota, tlak in vzgon

Pisni preizkus znanja v
januarju in maj/junij

KEM

Ustno

Glasbene oblike in skladatelji
klasicizma in romantike, petje
pesmi ter analiza slišanih
primerov z uporabo glasbenega
jezika.

september

Število atomov, poimenovanje
spojin, kemijska enačba,
januar

Praktično delo/ustno

Emica Škrinjar
Emica Škrinjar

Emica Škrinjar

Suzana Plošnik

Januar: učni sklop Merjenje in
merski sistem, Vesolje,
Enakomerno gibanje in del
učnega sklopa Sile
Maj/junij: del učnega sklopa: Sile
in učni sklop: Gostota, tlak in
vzgon
Simboli in imena kemijskih
Blaž Lovrič
elementov
Anja Gošnak

november
Ustno

Marinka Šober

Eksperimentalno delo

maj
Pisno

BIO

Ustno

oktober

Ustno

januar

TIT

Ustno
pisno
praktično

maj
okt,nov
čez leto

ŠPO

praktično

čez leto

Zgradba atoma razporeditev
elektronov ...
Povezovanje delcev, elementi v
periodnem sistemu
Zgradba celice, DNK, spolovila Blaž Lovrič
Anja Gošnak
Dihala, živčevje,
Prebavila, obtočila in čutila
Tehnično risanje - izometrična Uroš Ozmec
projekcija
Izdelek iz kovine
Izbrane naloge iz vsebin atletike, Jitka Štumper
športnih iger, gimnastike in
Boris Mujović
plesa.

*Mrežni načrt ocenjevanja se lahko glede na razmere in navodila MIZŠ med letom spremeni.

