POUK NA DALJAVO – 8.b

Četrtek, 25. 3. 2020:

BIO:
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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Da boš nalogo
lažje rešil(a) v
zvezek, sem ti
posamezne dele
oštevilčila.
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3.2. Za navedene dele prebavne poti napiši njihov pomen.

SLJ:
Pozdravljen/-a, upam, da ti je uspelo napisati oglaševalsko besedilo, da si bil/-a
izviren! Pričakujem, da mi nalogo pošlješ na moj E-naslov: silva.plevnik@gmail.com.
Nalogo predstavi tudi družini in se pogovorite, ali se bo tvoje oglaševalsko besedilo
dotaknilo ljudi.
Lep vikend ti želim!

TJA:
1. Za uvod si poglej: A little bit about London
https://www.youtube.com/watch?v=FqK0crEMXsM
2. Poglej si prilogo DEFINITE AND INDEFINITE PRONOUNS in si
izpiši vse možne besede na –THING, -ONE in –BODY
V ZVEZEK napiši 2 stolpca, uporabi dve različni barvi, eno za
PEOPLE in drugo za THINGS
(v bistvu prepišeš 1.stran priloge).
Spodaj pa v vsakem stolpcu še napiši kdaj se katere uporablja
(trdilni/nikalni/vprašalni stavki)
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PAZI!!!!
Dobro si poglej zadnjo stran priloge in zapiši z rdečo v zvezek to:
VSE te oblike ob sebi potrebujejo glagol v EDNINI.
(zapiši tudi primere): Everybody (čeprav pomeni VSI) IS at home.
Everything IS broken. Nobody is sick.
3. Za vajo reši: UČBENIK str 49/4a,b in USTNO 5 nalogo
Reši dve nalogi spodaj:
Lahka naloga: https://www.englishgrammar.at/online_exercises/indefinite-pronouns/ip004-indefinitepronouns.htm
https://agendaweb.org/exercises/grammar/indefinite/pronouns-1
Težje naloge:
https://www.englischhilfen.de/en/exercises/confusing_words/something_anything.htm
https://www.perfect-english-grammar.com/indefinite-pronouns-exercise1.html

GUM:
Poslušaj, poj, ustvarjaj, igraj glasbo in si s tem polepšaj ter krajšaj čas  ♫
OPERETA IN ZABAVNA GLASBA
 Ponovitev in utrjevanje snovi o skladateljih operete in zabavne glasbe v obdobju
romantike – Jaques Offenbach, Johann Strauss ml. (Podrobnejša navodila za
utrjevanje in ponavljanje snovi imate v spletni učilnici Xooltime).
RICHARD STRAUSS
 Obravnavanje in utrjevanje nove snovi o skladatelju, ki je poznan predvsem po svojih
operah, ki jih imenujemo glasbene drame. Podrobnejša navodila imate prav tako v
spletni učilnici.
V primeru kakršnihkoli vprašanj, težav ali nerazumevanja mi piši na e-naslov:
barbararupar1@gmail.com
Ostanite zdravi!
♫ ŽELIM VAM VELIKO USPEHA PRI DELU! ♫
Učiteljica Barbara
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ŠPO:
UČENKE:
Današnje naloge - da boste fit in zdrave:




Sprehod
Gimnastične vaje
Vaje ob videoposnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g (lahko ponoviš večkrat

UČENCI:
Ker je vreme zimsko, se toplo obleci in na zrak. Hodi, teci, hodi, teci...(približno 20
min), vmes opravi raztezne vaje. Potem pa hitro na toplo in nadaljuj.
Na spletni strani Google odtipkaj: Planet tv Svetivni prvak s kavča - 1. trening.
Sledi vodeni vadbi in veliko užitka.

TIT:
Pri predmetu tehnika in tehnologija začenjamo z novim poglavjem TEHNIČNA SREDSTVA.
V tem poglavju bomo spoznali delovanje motorja in primere, ko stroji pomagajo človeku pri
delu, vrste in uporabo gonil ter prestavno razmerje. Spoznali bomo nekatere poklice v
prometu in negativne posledice množične uporabe motornih vozil na okolje.
Zapis v šolski zvezek:
TEHNIČNA SREDSTVA
Motorji
Motorji so naprave, ki določeno vrsto energije pretvarjajo v mehansko delo.
Motorje ločimo glede na to, katero vrsto energije uporabljajo za pogon.
Tvoja naloga je, da v svojem domu ali v neposredni okolici doma poiščeš tri naprave, ki
vsebujejo motor. Te naprave fotografiraj in fotografije opiši. Opis naj vsebuje:





Poimenovanje motorja – katero vrsto motorja vsebuje naprava: toplotni motor – motor
z notranjim zgorevanjem, parni stroj; elektromotor; ostale naprave – vodno kolo,
vetrnica itd. (učbenik str. 43).
Kaj jih poganja – katero vrsto energije uporabljajo za pogon.
Zakaj jih uporabljamo – kako si z njimi olajšamo delo.

Preden se boš lotil naloge, preberi besedilo v učbeniku na streh 42 in 43.
Nalogo oddaj v spletni učilnici XOOLTIME.
Če boš imel kakršnokoli vprašanje ali boš med učenjem naletel na težave, mi piši na
katka.krnc@gmail.com.
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NI2:
0. Za uvod si poglej video nekaterih slavnih oseb, ki govorijo
nemško- na koncu so pomešane osebe:
https://www.youtube.com/watch?v=OoahNYS4SSo
1. V učbeniku na str 42,43 si poglej načrte, ki jih ima Lena in
ugotovi h katerem mesecu spada sporočilo zgoraj.
2. Na strani 44 si preberi sporočilo v 1.nalogi in odgovori na
vprašanja
3. Pri drugi nalogi si poglej vozne karte in si odgovori na vprašanja
4. V zvezek si prepiši (lahko tudi narišeš) besede v sliki -priloga
Malo za igro malo zares pojdi na spletno stran www.edreams.com in
poišči koliko bi te stala vozovnica za letalo v 3 različne kraje v Nemčiji (iz
Ljubljane ali Zagreba). Mesta si izberi sam.
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