Navodila za 8. A (Petek, 3. 4. 2020)

Pozdravljeni učenci, pošiljam vam navodila za zadnji dan v tednu 
Lep vikend vam želim!
Razredničarka Nataša

1. URA – DKE

KAPITALISTIČNO GOSPODARSTVO
Preberite snov v samostojnem delovnem zvezku na str. 54, 55 in rešite naloge.
Rešitve lahko preveriš na spletni povezavi
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=31211&file=1

2. URA – ZGODOVINA
Hvala vsem, ki ste mi že ali mi še boste poslali zapiske za ta teden. Kot si lahko mislite, sem
dobil ogromno zapiskov in pregledovanje mi vzame kar nekaj časa.
Odločil sem se, da mi naslednje zapiske pošljete do konca naslednjega tedna, torej do
10.4.2020. Od vseh učnih ur, ki jih bom do takrat poslal, mi lahko pošljete le ene zapiske
torej za eno šolsko uro (lahko tudi več). Katere boste poslali, se odločite sami. Meni je
pomembno, da vidim, da delate in spremljate snov. Če komu kakšna snov ni jasna oziroma in
ima kakšno dodatno vprašanje, mi lahko brez težav piše. Zapiske mi lahko, kot do zdaj
pošljete na e-naslov: kturnsek@gmail.com ali pa na spletno učilnico.
Navodila za delo:
Pri reševanju nalog si pomagaj z učbenikom in zvezkom. Številne video posnetke si lahko
ogledaš na spletni strani mozaweb (v iskalnik vpišeš Napoleon) ter na youtubu.
Lep pozdrav,
Klemen Turnšek

Napoleon in francosko cesarstvo (učb. str. 75-78)

Jacques-Louis David: Napoleon na prelazu sveti Bernard (1801)

1.) Kako in v kakšnih razmerah je prišel na oblast Napoleon?
2.) Opiši glavne značilnosti bonapartizma.
3.) Kaj je Napoleonu uspelo narediti v treh koalicijskih vojnah (od 1792 do 1805)
4.) Kaj je to celinska zapora? Po kateri bitki Napoleona odpeljejo na otok Elbo?
5.) Kateri sta bili zadnji Napoleonovi bitki in kakšna je bila njegova usoda?
Dodatno delo za vedoželjne: Na spletu poišči vsaj 5 zanimivosti o Napoleonu.

3. URA – ANGLEŠČINA
Pozdravljeni učenci,
danes vas čaka ponovitev 4. enote. Ne boste imeli veliko dela, lahko si ga razdelite po dnevih
ali kako drugače. Čas imate do srede, 8. 4.

Odprite U/str. 54. Tam vas čaka sklop Revision. Rešite vse naloge, pri 1b pa si izberite le en
primer. Opis poti pri omenjeni nalogi mi pošljite na elektronski naslov:
natasa.zgajner@os-bostanj.si. Prosim, da opis zapišete v Word dokument, ker vam lahko tam
besedilo direktno popravim, če bi bilo potrebno.
To je za danes vse  Mislim, da ne bo prehudo.

Lep pozdravček vsem,
učiteljica Nataša

4. URA – BIOLOGIJA
Učbenik pri biologiji je tudi v spletni obliki. Nahaja se na spletni strani https://www.irokus.si/.
NASLOV: USTVARJANJE V BIOLOGIJI
Danes imam zate dve nalogi, in sicer:
1. V trgovino se navadno odpravimo z nakupovalnim listkom (učbenik stran 84).
Naloga a in b
- Tvoja naloga je, da živila iz seznama razvrstiš v skupine, glede na vsebnost hranilnih
snovi.
- Ugotovi, katera živila ne sodijo med zdravo hrano. Predlagaj zamenjavo z zdravimi
živili.
2. Izdelava modela tankega črevesja (učbenik stran 85). Ko boš naredil model in zapisal
razlago, fotografiraj svoje delo in mi ga pošlji na mail (franja.murn@os-bostanj.si).
Želim ti lep sončen vikend.

5. URA – SLOVENŠČINA

1. Upam, da si v zvezek napisal, kaj je značilno za opis postopka. (Če še nisi, stori to
danes).
2. Reši 6. nalogo, str. 177 v DZ: https://www.irokusplus.si/vsebine/irpsvo8__002/index.html.
3. Na spletu poišči zanimiv opis postopka in ga pošlji sošolcu. Če najdeš kaj
zanimivega, pa pošlji tudi meni (KANAL_SLJ_8_A).

