NAVODILA ZA DELO
Torek, 24. 3. 2020
1. Ura  ZGODOVINA
Navodila za delo:
- Poglej si kratek video na youtubu: https://www.youtube.com/watch?v=BWtW0gmh3kg
- Preberi novo snov v učbeniku na strani 68 in 69.
- Nov naslov v zvezke: Ameriška revolucija in nastanek ZDA
- Nato si izpiši povzetke s pomočjo vprašanj:
1. Iz katerih držav in zakaj so priseljenci prihajali v Ameriko?
2. Zakaj je bilo trinajst kolonij vedno bolj nezadovoljnih z britansko oblastjo?
3. Pojasni kako in kdaj je izbruhnila vojna za neodvisnost ZDA. Kdo je vodil vojsko
kolonistov?
4. Kdaj predstavniki kolonij podpišejo deklaracijo o neodvisnosti in kakšen je bil njen
pomen?
5. Opiši delitev oblasti v ZDA. Kaj je pomenilo, da so ZDA postale republika?
- Izpiši nove pojme na str. 69
2. URA  MATEMATIKA
KOTI VEČKOTNIKA -vaje
A) REŠITVE UL (23. 3.)
1. naloga:

2. naloga:

a) Sosednji oglišči: B,E.

a) 9 oglišč,

b) DVE nesosednji oglišči ; C in D.

b) 27 diagonal

3. naloga:

a) 4 patrije
5 ∙4
b) 2 = 10

c) dve nesosednji oglišči.
d) št. diag.: d=

𝑛∙(𝑛−3)
2

=

5 ∙(5−3)
2

=

5

B) Koti večkotnika - vaje
Snov si samostojno predelal/a prejšnji teden, sledijo vaje. Pomagaj si s skico!!!
1. Povzetek:
 Vsota notranjih kotov n - kotnika je enaka (n-2) ∙ 𝟏𝟖𝟎𝟎 .
 Vsota zunanjih kotov poljubnega večkotnika je vedno 𝟏𝟖𝟎𝟎.
2. Učbenik; 150/ 6 —8, 9*,12*

3. URA  KEMIJA

NASLOV: SKUPINE V PERIODNEM SISTEMU (uč. str. 81)
1. Elemente v PSE lahko razdelimo glede na lastnosti elementov na tri večje skupine. To so:
a) Kovine – leva stran PSE,
b) Nekovine – desna stran PSE (izjema vodik),
c) Prehodni elementi – med kovinami in nekovinami.
Podobna slika je v
učbeniku na strani
81. Poglej jo.

2. Odgovori na vprašanje: Kako označujemo skupine v PSE?
3. Posebna imena posameznih skupin:
a) Alkalijske kovine
b) Zemeljskoalkalijske kovine
c) Halogeni
d) Žlahtni plini

Kje v PSE se nahaja posamezna
skupina in kaj je zanjo značilno?
Dopolni moj zapis s pomočjo
učbenika stran 81.
Poišči jih na PSE in k posamezni
skupni dopiši vsaj dva primera
elementa, ki sodita v to skupino.

OPOMBA: Poševni tisk označuje besedilo, ki naj bo prepisano v zvezek. Z rdečo barvo je
poudarjeno samostojno delo s pomočjo učbenika, spleta.

4. URA  BIOLOGIJA
Učbenik pri biologiji je tudi v spletni obliki. Nahaja se na spletni strani https://www.irokus.si/.
NASLOV: PREBAVNA POT
1. Prebavna pot poteka od ustne votline do zadnjične odprtine. Pri prebavi sodelujejo tudi
prebavne žleze.
2. Ločimo mehansko in kemično prebavo.

KAJ SO ENCIMI?

Drobljenje,
grizenje,
mletje …

Sodelujejo prebavni
encimi. Iz večjih
molekul nastanejo
manjše.

Beljakovinske
molekule, ki
pospešujejo kemijske
reakcije v organizmu.
Same se pri tem ne
spremenijo.

3. S pomočjo učbenika reši naslednji nalogi.
3.1. Na sliki je označenih sedem delov prebavne cevi in tri prebavne žleze. Poimenuj jih.
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3.2. Za navedene dele prebavne poti napiši njihov pomen.
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Da boš nalogo
lažje rešil(a) v
zvezek, sem ti
posamezne dele
oštevilčila.

5. URA  GEOGRAFIJA

GOSPODARSTVO JUŽNE AMERIKE
Pomagaj si z učbenikom na str. 60 in 61 ter odgovori na vprašanja.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Katere gospodarske dejavnosti so najpomembnejše v Južni Ameriki?
Opredeli pomen kmetijstva!
Na čem temelji gospodarstvo Južne Amerike?
Katere države imajo močno domačo industrijo?
Zapiši glavne značilnosti brazilskega gospodarstva!
Za katera območja Južne Amerike je pomembno ribištvo?
Značilnosti kmetijstva Južne Amerike:
 SAMOOSKRBNO (kje, namen, pridelki)
 PLANTAŽNO KMETIJSTVO (kje, kdo so lastniki, namen, kulturne rastline)
 ŽIVINOREJA (kje, mesna industrija)
8. Katere težave prinaša pridelovanje prepovedanih drog?
9. Kje so največja nahajališča nafte in zemeljskega plina?
10. Kaj je značilno za industrijo?
6. URA  ASTRONOMIJA (ASL)

Oglej si videoposnetek oddaje Ugriznimo znanost – Zemlja iz vesolja (6. junij 2019). Najdeš
ga na povezavi https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174619932.
Oddajo pozorno spremljaj in reši nalogi:
1. Naštej in opiši vsaj 3 razloge, zakaj Zemljo s sateliti opazujemo iz vesolja.
2. Opiši, kaj naj bi v prihodnosti omogočil projekt EarthNow?

