PONEDELJEK GOSPODINJSTVO 6.B, 6.4.2020
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Ker se bližajo prazniki boste imeli ta teden naslednje zaposlitve:
Pomagali boste pospravljati po stanovanju.
Pospravili boste svojo sobo.
Vsako jutro boste staršem pripravili zajtrk.
Po kosilu skuhali kavico.
Pomili in obrisali posodo namesto staršev.
Sodeluj v soboto pri pripravi pirhov, kuhanju šunke, pripravi hrena,…
Zvečer sodeluj pri pripravi sobotne velikonočne večerje, če jo imate drugače to naredi v
nedeljo zjutraj.

DOBER TEK VSEM SKUPAJH IN LEPE VELIKONOČNE PRAZNIKE.
Učiteljica Zdenka

MAT 6

MERIMO DOLŽINO - enote za merjenje dolžine

Spoštovani učenci,
v 4. tednu dela na daljavo bomo pričeli z enotami.
Danes se bomo ukvarjali z enotami za merjenje dolžine; učbenik- stran 152-153- preberi.
Vse, kar piše na prosojnici (Power Point predst.), ki je v v spletni učilnici, prepišite v šolski
zvezek.
Nato rešite naloge iz učbenika 154/2,5,8.
Poiščite na računalniku, kakšne dolžinske enote so uporabljali nekoč.
Sporočite mi!
Če potrebuješ pomoč, piši: marijana.levstik@guest.arnes.si
Svoje znanje lahko utrjuješ tudi z interaktivnimi nalogami https://interaktivnevaje.si/matematika/merske_enote_6_9/6_9_dolzina.html

NARAVOSLOVJE, 6.4.2020
NASLOV: KAMNINE– nadaljevanje (Ni potrebno zapisati novega naslova.)
Tokrat sem se lotila podajanja snovi malo drugače. Na spodnjem linku se nahaja
videoposnetek, kjer sem strnila snov o kamninah in vam podala nalogo.
https://www.youtube.com/watch?v=gjPpnBYpZGE

Še vedno obravnavamo kamnine. Torej novega naslova ni potrebno zapisati. Ostali smo pri 4.
točki.
Zapis v zvezek:
4.Metamorfne kamnine nastanejo iz sedimentnih in magmatskih kamnin s segrevanjem in
stiskanjem skozi milijone let.
Primer: Iz apnenca (sedimentna kamnina) nastane metamorfna kamnina marmor.

Neobvezna naloga ***
Na spodnjem linku boste našli zemljevid Slovenije. Desno je legenda s posameznimi
kamninami. Klikni nanjo in videč boš, kje se posamezna kamnina v Sloveniji nahaja. V zvezek
odgovori na vprašanja.
http://gis.si/egw/GSS_T09_P02/
1. Kje v Sloveniji se nahajajo magmatske kamnine?
2. Katere kamnine se nahajajo v Posavju?
3. Ali imamo v Sloveniji tudi metamorfne kamnine? Če da, kje?
Naloga:V okolici hiše razišči kamnine. Natančno si jih oglej. A si videl minerale v njih? Na
izbrani kamen napiši današnji datum. Kamen poslikaj, nanj kaj napiši. Okrasi ga tako, da bo
to zate najlepši kamen . Spominjal te bo na čas, ko je šolanje potekalo na domu.
Kamen lahko fotografiraš in mi fotografijo pošlješ na e-mail (franja.murn@os-bostanj.si).

Navodila - ŠPORT (učenke) - Ponedeljek, 6. 4. 2020:
- Sprehod in tek (poljubno izmenjuj hojo in tek) – vsaj 30 minut
- Nato izvedi nekaj gimnastičnih vaj. Razgibaj roke, trup in noge.
- Ob posnetku izvajaj vaje: V iskalnik Google vpiši: »Svetovni prvak s kavča - 2.trening«
Ne pozabi na pitje vode.
Izkoristite sončne dni in uživajte!

6.B PONEDELJEK 6.4.2020
Izberi si 1 FILM. Imaš cel teden čas, da si ga pogledaš. Izberi si enega junaka
zgodbe in ga OPIŠI.
A TURTLE´S TALE: https://www.youtube.com/watch?v=i0Y8iaCkoDI
JACK AND THE
BEANSTALK: https://www.youtube.com/watch?v=zxNY5p4ylmQ
ZAMBEZIA: https://www.youtube.com/watch?v=O7I7q4WLhEw

