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Prade, 22. 4. 2021 

 

 

OBVESTILO UČENCEM IN STARŠEM (NPZ) – 6. razred 

 

 

V torek, 4. 5. 2021, bo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za 6. razred. 

 

V četrtek, 6. 5. 2021, bo nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 6. razred. 

 

V ponedeljek, 10. 5. 2021, bo nacionalno preverjanje znanja iz angleščine za 6. razred. 

  

Informacije za učence in starše o nacionalnem preverjanju znanja za 6. in 9. razred so na naši 

šolski spletni strani v osnovnem menuju na povezavi NPZ. 

 

V razred greste učenci ob 8.15, najprej boste dobili navodila, od 8.30 do 9.30 pa pišete test. 

 

Po preverjanju bo malica v učilnicah po skupinah. 

 

PRIPOMOČKI: 

 

SLOVENŠČINA 

 

Dovoljeni pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični 

svinčnik. 

 

 

 

 

MATEMATIKA  

 

Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn 

kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. 

 

 

 

 

ANGLEŠČINA 

 

Dovoljeni pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični 

svinčnik. 

 

 

 

 

 

Učenci morajo imeti med skupinskim preverjanjem znanja izklopljene mobilne telefone. 

Želimo vam veliko uspeha! 

mailto:o-prade.kp@guest.arnes.si
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Prade, 22. 4. 2021 

 

 

OBVESTILO UČENCEM IN STARŠEM (NPZ) – 9. razred 

 

 

V torek, 4. 5. 2021, bo nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine za 9. razred. 

 

V četrtek, 6. 5. 2021, bo nacionalno preverjanje znanja iz matematike za 9. razred. 

 

V ponedeljek, 10. 5. 2021, bo nacionalno preverjanje znanja iz biologije za 9. razred. 

  

Informacije za učence in starše o nacionalnem preverjanju znanja za 6. in 9. razred so na naši 

šolski spletni strani v osnovnem menuju na povezavi NPZ. 

 

V razred greste učenci ob 8.15, najprej boste dobili navodila, od 8.30 do 9.30 pa pišete test. 

 

Po preverjanju bo malica v učilnicah po skupinah. 

 

PRIPOMOČKI: 

 

SLOVENŠČINA 

 

Dovoljeni pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični 

svinčnik. 

 

 

MATEMATIKA  

 

Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn 

kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Raba žepnega 

računala ni dovoljena. Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijskih obrazcev 

(formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih 

znakov so sestavni del preizkusa znanja. 

 

 

 

BIOLOGIJA 

 

Dovoljeni pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični 

svinčnik. 

 

 

 

Učenci morajo imeti med skupinskim preverjanjem znanja izklopljene mobilne telefone. 

Želimo vam veliko uspeha! 
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