
                                          
 

 
DELO NA DALJAVO 

Šolsko leto 2019/ 2020 
Razred: 4. b 

Predmet: 
DRU  

Zaporedna št. ure:  
57. 

Datum:  
24. 4. 2020 

Učiteljica: 
Mojca Starešinič 

 
Tema: Preverjanje znanja 

Pripomočki: spletni kviz  
https://forms.gle/tQDyhYgZ1yrALq5A8 

 

Namen učenja: 

 Preveriti znanje o dejavnostih 

Kriteriji uspešnosti: Uspešen/ uspešna sem, ko:  
 

 natančno preberem navodila in vprašanja, 

 po navodilih rešim kviz in ga oddam, 

 po oddanem kvizu preverim svoj rezultat in počakam na povratno informacijo učiteljice. 

 

Danes te čaka preverjanje znanja pri DRU. Preden klikneš na kviz in začneš z delom, ti 
svetujem: 
 

- Pripravi si delovni prostor, kjer ne bo ničesar, kar te bi pri delu motilo.  

- Natančno preberi navodila.  

- Vsa vprašanja, ki so označena z zvezdico so obvezna in jih moraš izpolniti, sicer kviza ne 

boš mogel/ mogla oddati.  

- Ko rešiš vsa vprašanja, pojdi od začetka, preveri svoje odgovore in po potrebi popravi 

napake. 

- Ko si z odgovori zadovoljen/ zadovoljna, klikni na koncu kviza ODDAJ. 

- Kviz ti bo avtomatično podal povratno informacijo, zato klikni na OGLED OCENE. Poglej, 

koliko točk si dosegel/ dosegla in katere naloge so bile morebiti napačno rešene.  

- Počakaj še na mojo povratno informacijo. 

 

Pri delu ti želim veliko uspeha!  

REŠI KVIZ: https://forms.gle/tQDyhYgZ1yrALq5A8 
 

 

https://forms.gle/tQDyhYgZ1yrALq5A8
https://forms.gle/tQDyhYgZ1yrALq5A8


                                          
 
 
Lahko si sam/sama izračunaš odstotke in ugotoviš, kakšno oceno bi dobil/ dobila, če bi 

ocenjevali( število dobljenih točk deliš s številom možnih točk krat 100 in dobiš odtotke): 

 

 

Točkovnik:                                                                 

100% - 91% = odlično (5)                                          

90% - 80% = prav dobro (4)                                                                                                                         

79% - 65% = dobro (3)                                             

64% - 50% = zadostno (2)                                                                                                                              

49% - 0% = nezadostno (1)                                   

 
 
 

Samovrednotenje: 

Kaj sem se danes naučil/a? 
Je namen učenja dosežen? 
Sem bil/a uspešna glede na kriterije uspešnosti? 
Kaj lahko naredim, da svoje znanje še izboljšam? 
 
Če ti kaj ni jasno in ne razumeš, mi pošlji sporočilo po eAsistentu. Pri tem naj ti pomagajo starši. 
Pri vsaki učni uri v eAsistentu imate možnost klikniti na oblaček – komunikacija in poslati 
vprašanje ali povratno informacijo o učenju. 
 
Lepo te pozdravljam. 
Tvoja učiteljica Mojca 
 

 

 


