
MATEMATIKA 

V 6. a bo matematiko poučevala učiteljica Tanja Sambolec. 

V 7. a, 7. b, 8. a, 9. a in 9. b bo matematiko poučevala učiteljica Lucija Uršič.  

 
Obvezne potrebščine 

 Učbenik; 

 Velik zvezek, nizki karo; 

 GEO trikotnik, cel in ne zdrsan; 

 Šestilo, trdno in z ošiljeno minico; 

 Navaden svinčnik, ošiljen; 

 Kemični svinčnik ali pero; 

 Rdeče pisalo; 

 Škarje. 

 

Načini ocenjevanja: 
 
V šolskem letu bomo pisali 4 pisne naloge, od tega dve v prvem ocenjevalnem obdobju, dve pa v 
drugem. Pri tem veljajo meje za doseganje ocen: 

 
 
Učenci morajo v šolskem letu poleg pisnih ocen pridobiti še najmanj 4 druge ocene (ustne, izdelki). 
Negativne ocene učenec popravlja z naslednjimi pozitivnimi ocenami. 
 
 

Pisna ocenjevanja 

Datumi pisnih ocenjevanj bodo objavljeni na e-asistentu. Z datumi bodo učenci seznanjeni tudi pri 

pouku.   

Doseženi procenti  %  0 ≤ 𝑝 ≤ 44 45 ≤ 𝑝 ≤ 59 60 ≤ 𝑝 ≤ 79 80 ≤ 𝑝 ≤ 89 90 ≤ 𝑝 ≤ 100 

Ocena  Nezadostno (1) Zadostno (2) Dobro (3) Prav dobro (4) Odlično (5) 



Dopolnilni in dodatni pouk za višje razrede 

Dopolnilni pouk bo potekal ob torkih in sredah.  

Razred   

6. a (izmenično, vsak drugi teden) Torek, ob 7.30.  Tanja Sambolec 

7. a, 7. b, 8. a, 9. a in 9. b Sreda, ob 7.30. Lucija Uršič 

  

Učitelj določi učence od 6. do 9. razreda, ki potrebujejo dopolnilni pouk. Če učenec ugotovi, da snovi 

ne razume ali je bil v času obravnave nove snovi odsoten, lahko pride na dopolnilni pouk, tudi če ga 

učitelj za to ni določil. 

Dodatni pouk bo potekal po dogovoru.  

 

Tekmovanja 

Organizirali bomo tekmovanja iz matematike, razvedrilne matematike in fizike. Priprave na 
tekmovanja bodo potekala po dogovoru z učiteljico.  
 
 

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno 

Matematika (Kenguru) 17. 3. 2022 / 23. 4. 2022 

Razvedrilna matematika 1. 12. 2021 / 5. 2. 2022 

Fizika 2. 2. 2022 14. 4. 2022 21. 5. 2022 

 
 

 


