POUK NA DALJAVO – 8.b

Četrtek, 9. 4. 2020:

BIO:
USTVARJANJE V BIOLOGIJI
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).
Rok oddaje: 10. 4. 2020
Želim ti lep sončen vikend.
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SLJ:
Ta teden si spoznal/-a opravičilo. Včasih ljudje opravičilo zelo težko izrečemo, zato ga je lažje napisati.
Danes bo tvoja naloga, da v zvezek napišeš opravičilo.

V spis vključi:
– komu si se opravičil,
– ob kateri priložnosti si se opravičil,
– kako/na kakšen način si se opravičil,
– ali je oseba sprejela opravičilo.
V spis vključi tudi svoje občutke, spoznanja. Zgodbi daj tudi izviren naslov.

Tvoj spis naj ima uvod, jedro in zaključek. Pazi na pravopis.
Upoštevaj vsa navodila, ki si jih spoznal/-a, kadar smo se pripravljali na pisanje spisa.
Nalogo pošlji tudi v spletno učilnico. ROK ZA ODDAJO JE 17. APRIL. Spis lahko pretipkaš ali
fotografiraš.

TJA:
1. spodaj imaš sliko. Na levi strani si predstavljaj, da so oblački označeni od 1-5, na desni pa A-F. Pošlji
mi rešitev na E-MAIL sara.martinsek@os-bostanj.si / na e-ucilnici pod zapiske, če znaš. Npr: 1A,
3B...
2. naloga: reši v delovnem zvezku stran 34/1,2; stran 35/4,5 (če še nisi) in celo 36
(v sredo 15.4.2020 boš s posnetkom lahko preveril rešitve vseh nalog v DZ)
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GUM:
Pozdravljeni! ♫
Ta teden boste utrjevali snov o glasbeni romantiki.
PROSIM, ČE MI LAHKO DO PETKA, PREKO VAŠE SKUPINE NA E-ASISTENTU ALI PREKO
MOJEGA E-NASLOVA, VSI NA KRATKO SPOROČITE KAKO VAM GRE PRI UTRJEVANJU SNOVI.

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE SNOVI O GLASBENI ROMANTIKI
 V spletni učilnici sem vam (v priponki) pripravila vprašanja za ponavljanje in
utrjevanje snovi o glasbi v romantiki. (V kolikor imaš težave s spletno učilnico, mi
prosim piši na e-naslov barbararupar1@gmail.com, z veseljem ti posredujem
vprašanja po e-pošti).
 Vprašanja rešite s pomočjo vaših zvezkov, delovnega zvezka (od strani 34 naprej),
lahko pa si pomagate tudi z e-učbenikom Glasba danes in nekoč 8 (www.irokus.si) ali
drugimi e-gradivi, spletom, …
 Rešitve vam posredujem v začetku prihodnjega tedna, da boste lahko preverili vaše
znanje . ČE ŽELIŠ, mi lahko odgovore že prej posreduješ na e-naslov
barbararupar1@gmail.com, z veseljem ti pregledam odgovore in ti pošljem povratno
informacijo! 
________________________________________________________________________
ZA SPROSTITEV, IGRO IN KRAJŠANJE PROSTEGA ČASA DOMA
Enega od družinskih članov (mama, oče, brat, sestra) naučiti igranja na lastna glasbila imenovana
"bodyperccuson" (izgovorjava: bodiperkašn)
Na razpolago imaš primer:
https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw - lažji primer
https://www.youtube.com/watch?v=YhE4LERF9zQ - težji primer
Učenje ritmičnega vzorca poteka počasi, po korakih, po gibih, eden za drugim. Gibe usvajaj sočasno z
gledanjem videoposnetka. Ko se zapleteš, začni od začetka. Ponavljaj tako dolgo, dokler ne
avtomatiziraš gibov. Ko usvojiš vzorec gibanja, ga predstavi enemu od družinskih članov in ga po
korakih nauči. Pri učenju svojih bližnjih bodi potrpežljiv in dobre volje.

Če imate kakršnokoli vprašanje ali težave z razumevanjem navodil, mi pišite v vašo skupino
preko kanala na e-Asistentu.

♫ OSTANITE ZDRAVI IN VELIKO USPEHA PRI DELU! ♫
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ŠPO - UČENKE:
- TEK IN HOJA V NARAVI: 6 min teka – 3 min hoje – 6 min teka (lahko tudi več)
- Po sprehodu oz. teku izvedi vaje za moč (glej navodila spodaj). Ker je vreme zelo lepo, lahko vse vaje
izvajaš zunaj.

VAJE ZA MOČ + TEK NA MESTU:
Ko narediš vse vaje, imaš dve minuti premora in nato serijo ponoviš še 2x. Torej skupno narediš 3
serije vaj. Če ne zmoreš, delaš z daljšimi premori.

tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund

dvigneš levo nogo in držiš 20 sekund

dvigneš desno nogo in držiš 20 sekund

tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund

držiš na levi roki 20 sekund

držiš na desni roki 20 sekund

tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund

dvigneš ramena od tal in držiš 20 sekund

dvigneš noge od tal in držiš 20 sekund

- SERIJO NAREDIŠ 3x
- MED VSAKO SERIJO 2 minuti ODMORA
- MED VAJAMI 10 sekund ODMORA
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ŠPO - UČENCI:
Glej spletno učilnico.

TIT:
Nadaljujemo z obravnavo motorjev.
Danes bomo spoznali vrste motorjev z notranjim izgorevanjem. Tvoja naloga je, da prebereš
vsebino učnega gradiva Motorji z notranjim izgorevanjem in vsebino zapišeš v šolski zvezek.
Učno gradivo boš našel v spletni učilnici. Če boš imel težave z odpiranjem gradiva, mi piši in
poslala ti bom gradivo v drugačni obliki.
Kaj več o posameznih vrstah motorjev z notranjim izgorevanjem pa boš izvedel v prihodnjih
tednih.

NI2:
NADOMEŠČANJA:
Ker nam je veliko odpadlo, bomo malo nadomeščali. Vsak teden vam bom poslala eno risanko za
pogledati in s tem bomo nadomestili 1h. Manjka pa nam kar veliko ur. Časa vam ne bo veliko vzelo,
so pa zelo luškane in lahko razumljive risanke. Uživajte v današnji.
https://www.youtube.com/watch?v=--Mj-vTwHpU

REDNA URA:
Potrebuješ računalnik/tablico/ telefon, učbenik in zvezek.
Slediš navodilom v filmčku in rešuješ naloge v delovnem zvezku/učbeniku. (sliki spodaj sta tudi v
videu).
https://www.youtube.com/watch?v=cEDg3Qfd7jY
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