
NAVODILA ZA DELO PRI PREDMETU KEMIJA 9 OD 30. 3. – 3. 4. 2020 

Utrjevanje in ponavljanje ter mentorske ure 

Ta teden bomo namenili utrjevanju in ponavljanju učnih vsebin zadnjih 14 dni in učnih vsebin, ki smo jih 

obdelali že v šoli. Polega tega priporočam, da stopite v kontakt z menoj (bolj pogosto kot ste to počeli do 

sedaj) v kolikor imate pri tem kakršno koli vprašanje ali pa potrebujete dodatno razlago učnih vsebin. Pri 

pregledu oddanih nalog sem opazila tudi, da imate nekateri učenci enake odgovore na vprašanja, torej tudi 

enake napake. Zato vas prosim, da naloge delate sami in si jih ne prepošiljate med seboj. Tudi, če boste pri 

odgovarjanju podali napačen odgovor ali pa pustili prazen prostor, nič narobe. Iz napak, ki jih sami 

popravimo se učimo. 

PRAV TAKO VAS PROSIM, DA MI VSE NADALJNJE NALOGE, ČE JE LE MOŽNO, POŠILJATE V PDF FORMATU IN 

NE V OBLIKI JPEG.  

1. Dokončaj vse naloge in zapise prejšnjih dveh tednov. 

2. Ko dokončaš naloge preveri tvoje odgovore z rešitvami, ki so v prilogi (rešitve nalog bodo za vse 

predmete objavljene v spletni učilnici v tem tednu). Za naloge, ki ste jih reševali na spletu imate 

rešitve že na spletu.  

3. Odgovore dopolni in popravi, če je to potrebno, skladno z rešitvami. 

4. Dvakrat na teden si vzemi najmanj 45 min časa in učne vsebine od kisikovih organskih spojin naprej 

ponavljaj in utrjuj. Te vsebine bom tudi preverjala in ocenjevala, ko se vrnemo v šolske klopi oz. ko 

bo to mogoče. Pri tem si pomagaj z učbenikom in spletnimi viri, ki so ti na voljo.  

5. Čim bolj pogosto uporabljaj mentorske ure, kjer lahko izkoristiš moje svetovanje, dodatno razlago, 

si razjasniš stvari, ki jih ne razumeš tako, da mi pišeš na barbara.arcon@os-franaerjavca.si. 

 

Lepo delaj in lep pozdrav, 

Učiteljica Barbara 
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