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Spletna učilnica ŠS Razredni pouk

Sodelov@lnica Razredni pouk

VSEBINA

Likovni natečaj

Stran 1

Prijave na seminarje

Stran 2

Sodelov@alnice

Stran 2

POVABILO K SODELOVANJU
NA LIKOVNEM  NATEČAJU  
Svetloba in njene barve nas razveseljujejo na
vsakem koraku. Sodelujte in pokažite, kako se
ujame v likovno delo učencev v slikarskih
tehnikah na likovnem natečaju
»SOUSTVARJAMO IGRO SVETLOBE« v okviru
konference razrednega pouka. 
Rok za oddajo je 28. 2. 2022. Vabljeni!

Kriteriji za izdelek so: izvirnost oblikovanja
predstavitve teme (edinstvenost, svojevrstnost,
neodkritost), likovni jezik (barvna kompozicija,
ustreznost izbora likovnih elementov) in likovni
doživljaj (osredotočenost na predpisano temo).
Več o natečaju najdete na tej povezavi.

18. februar 2022

Povabilo k ogledu e-uric

Stran 2

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-04-Natecaj-SOUSTVARJAMO-IGRO-SVETLOBE.pdf
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-04-Natecaj-SOUSTVARJAMO-IGRO-SVETLOBE.pdf


posnetek zadnje

videokonference o

motiviranosti za branje z

učiteljico Mojco Pažon

Čonžek; 

gradivo zadnje

Sodelobr@lnice, 

prijavnica za

videokonferenco o

ocenjevanju in učnih

gradivih. 

NOVOSTI v

Sodelov@lnici Razredni

pouk: 

Kako učence podpreti pri razvoju zmožnosti digitalnega branja?
Na kaj moramo kot učitelji biti pozorni pri spletnem delu? Katere
strategije uporabljamo pri digitalnem branju? Kako pristopati pri
začetnem branju in kasneje samostojnem? Katere vaje podprejo
posamezne stopnje razvoja branja? …

SEMINAR RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI DIGITALNEGA
BRANJA NA RAZREDNI STOPNJI

N O V I Č N I K  1 3

Novice pripravljajo svetovalke področne skupine za razredni pouk. Pišete nam lahko na naslov: 
 podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si

SEMINAR OD OPISMENJEVANJA DO SAMOSTOJNEGA
BRANJA IN PISANJA NA RAZREDNI STOPNJI

Spletna izvedba, 1. in 7. marec 2022 

Kombiniran način izvedbe, 31. 3. na daljavo, 1. 4. hospitacija v živo,
2. 4. delavnice v živo (Maribor)

RAZNOLIKI DOKAZI DOSEGANJA MATEMATIČNEGA
ZNANJA NA RAZREDNI STOPNJI

Več informacij in prijave na povezavi

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx 

V mesecu januarju so bile na ZRSŠ
izvedene 4 e-urice z naslovom
Enake možnosti in priložnosti. 

 
Z vami delimo z vami povezave do

opisov, posnetkov in gradiv e-uric. 

https://www.zrss.si/e-urice/vkljucenost-ucenca-v-vse-faze-ucenja-in-poucevanja-formativno-spremljanje-v-podporo-ucenju-v-zivo-in-na-daljavo/
https://www.zrss.si/e-urice/sodelujmo-kjerkoli-in-kadarkoli/
https://www.zrss.si/novice/spodbujanje-dobrega-pocutja-vseh-ucencev/
https://www.zrss.si/novice/ali-znamo-izkoristiti-pouk-na-prostem/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqGTjATSXDGLuhFhzanT4TNhasv5ob7OqY6TfzWAlZMT5sw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOqGTjATSXDGLuhFhzanT4TNhasv5ob7OqY6TfzWAlZMT5sw/viewform?usp=sf_link
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
mailto:podrocnaskupinazarazrednipouk@zrss.si
https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/podpora-viz/svetovanja/posnetki-e-uric/
https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/podpora-viz/svetovanja/posnetki-e-uric/
https://www.zrss.si/stiki-s-prakso/podpora-viz/svetovanja/posnetki-e-uric/

