
NAVODILA ZA SOCRATIVE 8. RAZRED  

 

5. teden 

1. ura: DZ Slovenščina za vsak dan, 2. del – Vaja dela mojstra od strani 59 do vključno 7. 
naloge na strani 62. Po rešenih vajah v DZ greste lahko še na spletno stran www.irokus.si in 
tiste naloge, ki imajo zraven zeleno puščico, rešite še tam. 

2. ura: DZ Slovenščina za vsak dan, 2. del, od strani 62 do 65. 12. nalogo izpustite. 

Za zabavo si oglejte karkoli od naštetega: 

- Katerakoli oddaja Izodrom na RTV SLO 1 
- Oddaja Panoptikum na RTV SLO 1: Filmske adaptacije literature (1. 4. 2020) 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174663502 
- Predstava Kit na plaži na povezavi:  

https://vimeo.com/293686278?fbclid=IwAR10PXXywt7JCs72ew4XlpgBrIV1jAE3UZ9
B-9wzIQyTshZVQ-8azcclQjw 

3. ura:  

Danes svoje znanje preveri s kvizom (preverjanjem znanja):  

Oblikovan je tako, da ti s povratno informacijo oz. razlago pomaga pri učenju. Vpiši se 

na spodnji link z imenom in vstopi v sobo – sledi spodnjim navodilom. 

 
Sodelovanje je obvezno in dokazuje, da spremljaš pouk na daljavo in izpolnjuješ 
svoje dolžnosti. Učiteljice sodelovanje beležimo.   
 
 
Za reševanje kviza potrebuješ računalnik ali pametni telefon ali tablico.  

1. Pojdi na naslednjo spletno stran: https://b.socrative.com/student/ 

2. Vtipkaj ime sobe / room name (z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI):  

Skupine pri Zupančič in Bučar vpišite številko sobe:  7C85F629   

Skupina pri Dremelj vpišite številko sobe: GR8MATH 

Skupine pri Vodenik Vozelj vpišite številko sobe:  TANJA8165                

Skupine pri Zajec (skupina uč. Kotar) vpišite številko sobe:   ZAJEC5519  

                                                     

3. Vnesi svoje pravo IME IN PRIIMEK in začni z reševanjem. Za reševanje si 

vzemi čas, za pomoč lahko tudi pogledaš v učbenik / delovni zvezek. 

Srečno!  

 

POZOR: kviz je časovno omejen in bo na voljo le v četrtek, 16. 4. 2020 od 8.30 

do 15.30. 
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!!!Za tiste, ki tega v tem času ne boste uspeli, bo od petka naprej v spletni učilnici 
pdf različica preverjanja. Lahko jo boste sprintali, rešili in svoji učiteljici poslali 
po e-pošti.  
 
 
 


