FIZIKA 8.c. (torek, 12. 5. 2020)
V maju bomo ocenjevali znanja, ker morate v drugem ocenjevalnem obdobju pri fiziki pridobiti še eno
oceno, če te ocene ne dobite, boste neocenjeni.
Ocenjevanje bomo izvedli v tretjem tednu in sicer v torek, sredo in četrtek, 19., 20. in 21. maja 2020. V tem
ocenjevanju boste sodelovali vsi, ki v drugem ocenjevalnem obdobju še nimate nobene ocene, tisti, ki to
oceno imate, ne boste sodelovali pri tem ocenjevanju. Po tem krogu ocenjevanja pa pridete na vrsto še tisti,
ki imate morda kaj za popraviti ali ste morda med oceno.
Dan in uro ocenjevaja boste dobili na vaš elektronski naslov, vi pa pazite, da ocenjevanja ne boste zamudili.
Še vedno pa nimam elektronskih naslovov od vseh, če se ne boste oglasili v tem tednu, boste dobili sporočilo
na mail vaših staršev.
Ocena bo ustna iz poglavij Sile in Tlak. Za pripravo na ocenjevanje uporabljajte zvezek in učbenik od str. 78
do str. 131. Pri ocenjevanju bom upoštevala dejstvo, da ste poglavje Tlak opravili z izobraževanjem na
daljavo. To pomeni, da bo poudarek na poglavju o silah, ki smo jih v celoti naredili v šoli, v poštev pride vse,
tako risanje kot razlaga. Od poglavja o tlaku pa želim, da znate razložite pojme in zakonitosti, ki veljajo,
računskih primerov pa ne bom spraševala. Primeri: Kaj je hidrostatični tlak?, S čim merimo zračni tlak? Kaj
velja za tlak v tekočinah? Od česa je odvisen tlak? . . . . . . Če imate kakšno vprašanje, mi lahko pišete na moj
naslov.
To ocenjevanje bo ustno. Ocenjevala bom preko video povezave, zato poskrbite, da boste imeli na vašem
računalniku nanešeno aplikacijo Zoom. Dva dni pred ocenjevanjem vam bom poslala sporočilo na katerem
bodo zapisani datum in ura ocenjevanja, ter povezava, ki jo boste uporabili, da se prijavite. Med
ocenjevanjem potrebujete prazen list, geotrikotnik in pisalo.
Če imate kakršnekoli tehnične težave ali vprašanja, mi pišite še ta teden, da bomo poskusili težave odpraviti.
Moj naslov že poznate: albina.rak@siol.net
Potrudite sem, da opravimo še to.

