Zgodovina 8

OCENJEVANJE ZNANJA ZGODOVINE
Pozdravljeni OSMOŠOLCI!
Preverjanje je za nami. Dokazali ste, da vam delo preko spleta ne dela preglavic in da tudi zgodovino že
obvladate. Sedaj pa pri ocenjevanju uporabite svojo zgodovinsko znanje ter dokažite, da tudi zgodovina in
sodobna tehnologija gresta z roko v roki. Ne pozabi, ocenjuješ svoje znanje, tako da z nedovoljenimi
pripomočki goljufaš sebe. Ocena je številka – znanja ti pa ne more vzeti nihče.
Vedno sem vam na voljo za vprašanja na elektronskem naslovu: zgodovina.zalec@gmail.com .
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OCENJEVANJE ZNANJA ZGODOVINE
20. 5. 2020 ob 16:00 (Bodite točni! Ocenjevanje vam bo na razpolago točno 45 minut.)
Spletna učilnica XOOLTIME (znotraj eAsistenta) - ZGODOVINA
KVIZ ZNANJA
1. Odpreš spletno učilnico ZGODOVINA.
2. Ob 16:00 se ti bo odprla naloga.
3. Reši vseh 10 nalog.
4. Ob 16:45 se kviz zaključi. (POZOR! Ne glede na to koliko nalog si rešil, je nadaljnje
reševanje onemogočeno.)
10 vprašanj
Obseg učne snovi (UČB. str. 63– 104)
Iz učne snovi, ki ste jo obravnavali individualno, z učenjem na daljavo, bo eno
vprašanje.
Znotraj kviza bo ob vsaki nalogi posebej zapisano koliko točk je vredna.
1 – 4 točke = nzd (1)
5 – 7 točk = zd (2)
8 – 9 točk = db (3)
10 – 11 točk = pdb (4)
12 – 14 točk = odl (5)

OCENJEVANJE ZNANJA JE OBVEZNO!
Prepisovanje ali kakršnakoli druga pomoč ni dovoljena!
V času ocenjevanja znanja bom prisoten in dosegljiv v spletni učilnici in preko elektronske pošte.
REŠITVE OCENJEVANJA ZNANJA (kviz sistemsko označi vse odgovore za napačne) bodo znotraj spletne
učilnice ZGODOVINA objavljene v petek, 22. 5. 2020, ob 18. uri.
PRIDOBLJENE OCENE vam bom, v skladu s šolskim pravilnikom o ocenjevanju, sporočil v roku enega tedna
po ocenjevanju znanja, individualno, znotraj spletne učilnice.
Po priporočilih o ocenjevanju znanja na daljavo v posebnih razmerah, ki jih je izdal Zavod Republike
Slovenije za šolstvo (16. 4. 2020), bom pri zaključevanju ocene izhajal predvsem iz ocen pridobljenih do
16. 3. 2020. V primeru, da je učenec med oceno, bom upošteval napredek učencev v obdobju
izobraževanja na daljavo, odnos do dela in dodatno opravljene naloge.

