POUK NA DALJAVO – 8.b

Ponedeljek, 30. 3. 2020:

MAT:
OBSEG IN PLOŠČINA VEČKOTNIKA
A) Pregled dela predhodnje ure:
153/ 4
Pravilni
5
8
10
18
večkotnik
𝜑
3600: 5 = 720 3600: 8 = 450 3600 : 10 = 360 3600: 18 = 200
153/5,c, d – načrtovanje pravilnega osemkotnika in destkotnika.
B)

20
3600: 20 = 180

OBSEG IN PLOŠČINA VEČKOTNIKA - obravnava nove učne snovi

1. Preglej rešeni primer št. 4 ( Izračunaj obseg in ploščino…) v učbeniku na strani 156.
Izpiši postopek v šolski zvezek.
2.

3.

Oglej si lika na spodnji sliki.
Liku ABCDE in manjšemu liku izračunaj obseg in ploščino.

Rešuj vaje za utrjevanje:
a) OSNOVNE naloge:

156/1a

157/4a

157/ 5a *

b) ZA NADGRADNO UČNE SNOVI ( namesto mat. krožka): 157/ 6**
(namig: višino pravilnega šestkotnika določi s pomočjo načrtovanja pravilnega
šestkotnika)
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SLJ:
Danes boš spoznal/-a OPIS POSTOPKA. Vse naloge so na Irokus+ (VIJOLIČEN
DZ), glej spodnjo povezavo:
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo8__002/index.html.
1. Najprej ustno odgovori: Kako spreten/-a si pri ročnih opravilih? Katera hišna dela ali
popravila doma opraviš sam/-a (npr. ali opereš perilo, pokosiš travo, zamenjaš žarnico,
skuhaš kosilo)? Katerih del ti starši ne dovolijo opravljati? Kaj delate skupaj? Kako se najraje
učiš praktičnih opravil: prosiš koga, da ti opiše postopek, opazuješ koga pri delu, poiščeš
navodila na spletu, prebereš različne oblike navodil …?
2. Oglej si posnetek – opis postopka: https://www.irokusplus.si/vsebine/irpsvo8__002/index.html.

3. Ustno reši naloge v delovnem zvezku str. 170.–174.
V sredo je 1. april. Že danes začni razmišljati, kako boš domače potegnil za nos .

KEM:
NASLOV: KOVINE IN NEKOVINE
1. Med elementi prevladujejo kovine. Tabela prikazuje primerjavo kovin in nekovin.
Izdelaj tabelo, kjer boš primerjal(a) kovine in nekovine. Pomagaj si z učbenikom, stran 82.
KOVINE
Videz




srebrnosive ,
izjeme Cu – rdečerjav, Au – rumen,
kovinski lesk

NEKOVINE







raznolik videz,
ogljik – črn ali brezbarven,
fosfor – rdeč, bel ali črn,
žveplo – rumeno,
jod – siv,
brom – rdečerjav

Agregatno stanje

Tališče/vrelišče

Električna in
toplotna
prevodnost
Mehanske
lastnosti
Vrsta ionov
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OPOMBA: Kratko in jedrnato!
2. USTNO primerjaj poljubno kovino in nekovino. Veljajo naj enaki kriteriji kot v tabeli. V
zvezek zapiši, katero kovino in nekovino si si izbral(a).
3. Korozija je propad kovinske površine zaradi zunanjih vplivov. Primer: Rjavenje železa.
Zakaj pride do rjavenja železa?

TJA:
PONEDELJEK 30. 3. 2020 8.B
1. Za ponovitev reši 1 nalogo, ki je še nisi prejšnji teden, spodaj
klikni za pregled in si oglej svoje napake:
Lahka naloga: https://www.english-grammar.at/online_exercises/indefinitepronouns/ip004-indefinite-pronouns.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-exercise-1.html

2. Če še nisi, si poglej novice tedna:
https://www.youtube.com/watch?v=irRqm-vQiG0&t=20s

3. Odpri učbenik na strani 50. Preberi strip, Reši nalogo 1b- vpišeš
pravilne PRIIMKE. Nato pa reši še nalogo 5a/2.
4. Cel teden imaš čas, da si pogledaš film:
https://www.youtube.com/watch?v=I_adw7auOc4
Na e-mail mi opiši en prizor, ki ti je bil najbolj zanimiv/smešen/čuden v
8ih povedih. Uporabi past simple in past continuous.
Npr.: A girl with blond hair decided to go sliding. She held on to a car and
then the car started to move. She was sliding for a long time. Then the
car stopped. She hit her face and started bleeding. She had to go to the
hospital. (prizor sem si izmislila)
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NEMŠČINA:

PON 30.3.2020 IN ČET 2.4.2020:
Hallo meine Deutschschüler. Letzte Woche haben wir gearbeitet und diese
Woche können wir Spaß haben. Ihre Hausaufgabe für diese Woche ist es, einen
Film anzusehen. Das ist alles. Viel Spaß
https://www.youtube.com/watch?v=9NUPX5vpl_8

ŠPO:
UČENKE:
- TEK IN HOJA V NARAVI: 5 min teka – 1 min hoje – 5 min teka (lahko tudi več)
- Nato izvedi nekaj gimnastičnih vaj. Razgibaj roke, trup in noge.
- Ko se vrneš na toplo, ob posnetku izvajaj vaje → V iskalnik Google vpiši: »Svetovni prvak s kavča 1.trening«
Pripravi si voda, ki jo boš pila med pavzo.

Lep ponedeljek! Učiteljica Janja
UČENCI:
Tudi danes tečemo in hodimo približno 20 min. Nadaljuj na planet tv Svetovni prvak s kavča 2.
trening. Ker te treninge izvajam tudi sam, vem da izvedba ni čisto lahka. Če kdo predpisanega števila
ne zmore, jih naj naredi manj. Javite, kako vam gre!
Lp, učitelj Bojan
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