
Zaposlitev za predmet DKE (18.5. – 22.5. 2020) 

8. RAZRED 

Pozdravljeni, osmošolci! 

V PRILOGI najdete rešitve preverjanja znanja prejšnjega tedna. Morebitne napake popravite, 

manjkajoče podatke pa dopišite. 

Pred vami je še en  teden učenja in PREVERJANJE ZNANJA. To bo generalka za ocenjevanje znanja, ki 

ga bomo izpeljali v prihodnjem tednu.  
 

Kviz, ki ga boste rešili za preverjanje znanja mi omogoča takojšen vpogled v vašo aktivnost, 

prisotnost, vaše delo in vaše znanje, zato se mi po reševanju kviza v tem tednu posebej javite le tisti, 

ki imate kakršnakoli vprašanja. Z veseljem vam bom odgovorila nanje in vam pomagala, tudi pri 

razumevanju učne snovi.  

 

A) Pred vami so kratka, jasna navodila za preverjanje znanja. 

NAVODILA ZA PREVERJANJE ZNANJA 
 

KAJ PREVERJANJE ZNANJA DKE 
KDAJ 19. 5. 2020 ob 17:00 (Bodite točni! Preverjanje vam bo na razpolago točno 

45 minut.) 
KJE Spletna učilnica XOOLTIME (znotraj eAsistenta) - DKE 

KAKO KVIZ ZNANJA 
1. Odpreš spletno učilnico DKE. 
2. Ob 17:00 se ti bo odprla naloga. 
3. Reši vseh 10 nalog. 
4. Ob 17:45 se kviz zaključi. (POZOR! Ne glede na to koliko nalog si rešil, je 
nadaljnje reševanje onemogočeno.) 

KOLIKO 10 vprašanj  

UČNA SNOV → celoletni test (glede na število ur DKE, je snovi malo). Ne spuščajte se v 
podrobnosti EU! 

 

PREVERJANJE ZNANJA JE OBVEZNO! V primeru, da se zaradi tehničnih težav ali drugih 
tehtnih razlogov preverjanja ne morete udeležiti, me o tem že vnaprej, kar najhitreje 
kontaktirajte preko spletne učilnice XOOLTIME, eAsistenta ali elektronskega naslova: 
etika.zalec@gmail.com 
 

 

V času preverjanja znanja bom prisotna, dosegljiva v spletni učilnici in preko elektronske 
pošte. 

 

REŠITVE PREVERJANJA ZNANJA  
Po zaključku kviza, ob pregledu nalog, vam ne bo prikazalo pravilnih rešitev (program vse odgovore 
prikaže kot napačne). Rešitve preverjanja znanja bodo pripete kot gradivo v spletni učilnici 
naknadno. 

OPOMNIK ZA OCENJEVANJE ZNANJA 
 

mailto:etika.zalec@gmail.com


KAJ OCENJEVANJE  ZNANJA DKE 
KDAJ 26. 5. 2020 ob 17:00 (torek) 

Ocenjevanje znanja bo potekalo na identičen način kot preverjanje znanja, zato je izredno 
pomembno, da ta teden pristopite k preverjanju znanja!  

 

Lep pozdrav, 

učiteljica Andreja 

 

Za vsa vprašanja sem vam na voljo  v spletnih učilnicah XOOLTIME  in na elektronskem naslovu 

etika.zalec@gmail.com. 
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