PREDMET

NAČIN OCENJEVANJA

DATUM

VSEBINA/OPIS

UČITELJ

9. razred

SLO

pisno (šolski spis)

pisno

november Razlagalni spis

Božena Kreuh
Barbara Volmajer
Urška Breznik

december Razčlemba neumetnostnega
besedila (besedne vrste,
pravopis)
februar

pisno

govorni nastop

ustno

1x na leto Razčlemba umetnostnega
besedila (pesniška sredstva, lit.
obdobja)
december
Predstavitev avtorja, lit. obdobja
in literarnega dela
Literarna obdobja, dela, avtorji,
april, maj lit. zvrsti, pesniška sredstva, F.
Prešeren: Zdravljica

ustno
Stavčni členi, odvisniki, besedne
vrste, zaimki ...
MAT

TJA

ustno oz. kombinacija
ustno-pisno

po vsakem Izrazi, Enačbe, Sorazmerja,
Suzana Plošnik
poglavju / Podobnost, Osnovni geometrijski
ali
pojmi, Prizme, Valj, Obdelava
tudi vmes podatkov, Piramide, Funkcije,
Stožec in krogla
Zlatka Hartman
November: učni sklop: Izrazi
Enačbe, del učnega
pisni
sklopa: Sorazmerja
Maksimiljana
preizkusi znanja v novembru,
Februar: del učnega
Črešnik
februarju in aprilu
sklopa: Sorazmerja, učni
sklop: Podobnost, Osnovni
geometrijski pojmi, del učnega
sklopa: Prizme, Valj
april: pregledna ponovitev pred
NPZ-ji in del učnega
sklopa: Prizme, Valj, učni
sklop: Obdelava
podatkov, Piramide, Funkcije,
pisno
november Raba mešanih glagolskih časov
Ksenija Tripkovič
(Present Simple, Present Cont,
Danijela Krampl
Past Simple, Present Perfect),
slušno in bralno razumevanje,
raba jezika, pisni sestavek

LUM

GUM

pisno

marec

Raba trpnika, naklonskih glagolov,
pogojnih odvisnikov, slušno in
bralno razumevanje, raba jezika,
pisni sestavek

pisno

maj

Raba vseh glagolskih časov, slušno
in bralno razumevanje, raba
jezika, pisni sestavek

ustno

oktober

Opis slike, pripoved o življenju
znane osebe

ustno

januar

Opis videza osebe, značaj osebe,
interesi, prosti čas

ustno

april

Stavbe, opis prostora, kraja,
prevozna sredstva, potovanja

oktober,
januar,
marec,
maj
Ustno-odgovori na vprašanja, Po
petje ter praktično delo v
dogovoru,
razredu ter po izboru
ko se javi,
predstavitev ali izdelek
vsaj do
konec
februarja
in konec
maja

GEO

pisno, ustno

ZGO

pisno, ustno

FIZ

ustno

pisni preizkus
znanja v decembru in maju

Seminarska naloga

RISANJE, SLIKANJE, GRAFIKA,
KIPARSTVO

Značilnosti glasbe 19. In 20
stoletja, analiza slišanih primerov
z uporabo glasbenega jezika,
petje obravnavanih pesmi, razvoj
popularne glasbe

po vsakem Lega Slovenije, naravne
Emica Škrinjar
poglavju značilnosti Slovenije, družbene
značilnosti Slovenije
po vsakem Prva svetovna vojna, čas med
Emica Škrinjar
poglavju vojnama, druga svetovna vojna,
hladna vojna.
po vsakem Pospešeno gibanje in drugi
Suzana Plošnik
poglavju Newtonov zakon, Delo in energija,
Toplota in notranja energija,
Elektrika
December: učni sklop: Pospešeno
gibanje in drugi Newtonov zakon,
Delo in energija, Toplota in
notranja energija (del)
Maj: del učnega sklopa: Toplota
in notranja energija, učni
sklop: Elektrika, Magnetizem
Zlatka Hartman

KEM

ustno

januar/
februar
okt

Izdelava seminarske naloge na
določeno temo.
Kisline, baze in soli, masni delež Blaž Lovrič

eksp. delo
pisno

nov
dec

Laboratorijski pribor, osnove
eksperimentiranja
Ogljikovodiki, lastnosti in formule

delo z modeli

mar
Organske kisikove spojine

pisno

BIO

maj

ustno

okt

pisno

jan

Kemijsko računstvo - množina in
množinska razmerja
Celica, delitev celic, osnove
Blaž Lovrič
dedovanja – DNK
Genetika, principi dedovanja,
biotehnologija

ŠPO

ustno

apr

Osnove ekologije

ustno
praktično

jun
čez leto

Evolucija človeka
Izbrane naloge iz vsebin atletike, Jitka Štumper
športnih iger, gimnastike in plesa. Boris Mujović

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

