POUK NA DALJAVO – 8.b
Sreda, 8. 4. 2020:
MAT:
Učenci,
v današnji uri se bomo naučili izračunati obseg kroga.
1. PREGLED REŠITEV PREDHODNJE URE: Učbenik; stran 164/ 1a,b.

SLJ:
Danes sta na urniku 2 uri slovenščine .

OPRAVIČILO si spoznal/-a že v nižjih razredih. Če ga kaj polomimo, je prav, da se opravičimo,
opravičimo se lahko z besedami (npr. oprosti, nisem tako mislil) ali z dejanji (objameš osebo,
ji pokloniš npr. vrtnico, s čimer izkažeš resnost opravičila) …
Ko se opravičimo je prav, da navežemo očesni stik in da je tudi obraz na izrazu tak, ki kaže na
obžalovanje. (Joj, kako pogrešam pouk! Zdajle bi se vsi smejali, ker bi jaz kazala, kakšnega
obraza človek ne sme narediti, ko se opravičuje .)
Kako bi s kretnjami izrazil prošnjo, kadar od koga kaj želiš?
V zvezek napiši:
1. naslov OPRAVIČILO
2. zapiši ključne besede in razmisli, ali ji znaš pojasniti:
– pisno/ustno opravičilo
– uradno/neuradno
– javno/zasebno

3. Učitelju napiši elektronski dopis, v katerem se opravičiš za eno od situacij:


ni ti uspelo pripraviti govornega nastopa do dogovorjenega datuma,



pozabil/-a si se udeležiti dopolnilnega pouka,



ob odhodu iz šole si nenamerno razbil/-a steklo na vratih.
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Pazi na obliko dopisa.
Vključi vse podatke (sporočevalec, naslovnik, kraj, datum pisanja …), POMOČ je v spletni
učilnici.

*Dodatna naloga (kdor želi) – delo v dvojicah.
Brata, sestro oz. družinskega člana prosi za sodelovanje.
Oglejta si spodnje fotografije.
Ugotovita, kaj izražajo njihove kretnje.
Izberita si eno od fotografij in odigrajta prizor, v katerem se eden opraviči drugemu.
Določita vlogi in se pogovorita o vsebini.
Nato nastopita pred družino. Naj vaju ocenijo.
Vloge lahko menjate, bodite izvirni.
Lahko odigrate uradno ali neuradno situacijo.
Pogumni se lahko posnamete in pošljete posnetek v spletno učilnico.
Fotografije so v spletni učilnici.

FIZ:
Sedaj, ko smo vsaj malo spoznali vesolje in različna vesoljska telesa, je čas, da se posvetimo
opazovanju nočnega neba.
Najprej si oglej predstavitev nove učne vsebine na povezavi https://youtu.be/3T7lNvOWxPU.
Vsebino predstavitve prepiši v šolski zvezek. Če imaš možnost, lahko tudi prilepiš fotografije.
In ne pozabi zvečer, ko bo nebo jasno, iti ven in opazovati nočnega neba. Želim ti prijetno
opazovanje!

TJA:
Za uvod si poglej video o KUGI = BLACK DEATH.
https://www.youtube.com/watch?v=m5q-PIN3KSE
Nato pa preberi besedilo o Črni kugu v učbeniku na strani 53 in reši naloge 1-4.
Does the scenario of the Black Death remind you of anything we are seeing today? Maybe of a
disease we have..today? Interesting, huh?
Have a great day everybody!

PVK:
Vzgoja droži še vedno poteka. Nadaljuj z delom :)
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