Navodila za delo, 8.A (PETEK, 17. 4. 2020)

Pozdravljeni učenci,

pošiljam vam navodila za delo v petek. Ne pozabite vsakodnevno spremljati obvestil preko
eAsistenta in spletne učilnice.

Lep sončen vikend vam želim,
razredničarka Nataša

1. URA  DKE
FINANCE, DELO, GOSPODARSTVO - UTRJEVANJE ZNANJA
V zvezek zapiši odgovore na vprašanja na str. 62, rubrika PONOVI.
Reši vaje za utrjevanje znanja v samostojnem delovnem zvezku na str. 64 – 67.

2. URA  ZGO
Oglej si dokumentarni film Ilirske province in odgovori na vprašanja. Zapiske mi prosim pošlji
do 21.4.2020 na e-naslov: kturnsek@gmail.com
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarec-meseca/53495650
PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE SNOVI – ILIRSKE PROVINCE

1.)
2.)
3.)
4.)

Leta 1797 je prvič na slovensko ozemlje prodrla ________________ vojska.
Katera generala sta vodila zmagovito francosko vojsko?
Kakšen vtis je francoska vojska naredila na Slovence ob prihodu?
Na katera slovenska razsvetljenca tistega časa so Francozi naredili še posebno velik
vtis?
5.) Naštej kraje na Slovenskem v katerih je prenočil Napoleon.
6.) Leta 1809 Francozi že tretjič prodrejo iz Italije čez naše ozemlje in porazijo
______________ vojsko. Po mirovni pogodbi v Schonbrunnu pri Dunaju Napoleon
šokira Avstrijce in ustanovi _____________ _________________.
7.) Kateri narodi so živeli v Ilirskih provincah in katero je bilo glavno mesto?
8.) Kljub številnim reformam in obljubam, Francozi v Ilirskih provincah nikoli niso ukinili
____________.
9.) Kateri je bil uradni jezik Ilirskih provinc in kakšen je bil položaj slovenščine?
10.)
Pri Napoleonovem pohodu na Rusijo leta _________ je sodeloval tudi
slovenski ____________ polk.
11.)
Kako se je imenoval roman, ki ga je napisal Charles Nodier in ga je po legendi
na sveti Heleni bral Napoleon?
12.)
Obdobje Ilirskih provinc se konča leta _____________.
13.)
Kakšna je bila Napoleonova vizija Evrope in kako se uresničuje danes?
14.)
Pojasni zakaj je bil Valentin Vodnik velik podpornik Napoleona in Ilirskih
provinc?
15.)
Kako Napoleon še danes živi v spominu prebivalcev soške doline?

3. URA  TJA

Pozdravljeni učenci!

Danes se boste osredotočali na poslušanje in slušno razumevanje. Na YouTube kanalu boste
poslušali zgodbico, v kateri se pojavlja veliko rabe časa, ki se ga sedaj učimo na novo (Present
Perfect Tense). Spodaj preberite navodila za delo.

Želim vam lep in sončen vikend,
učiteljica Nataša

1. Pojdi do računalnika in sledi povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=1D3hP1RWV-U
Na povezavi boš našel/a zgodbo: The Little Girl and the Biscuit by Kenan Dursun.



Predvajaj posnetek in pozorno poslušaj. Osredotočaj se na jezikovne strukture.
Zgodbo ponovno poslušaj in opazuj zapise/tvorbe Present Perfect časa (zapisani so v
odebeljenem tisku).

2. Odpri zvezek in zapiši naslov ter preriši razpredelnico:
The Little Girl and the Biscuit – Present Perfect Story

Verb

Past Simple

Past Participle

Slovene

lose

lost

lost

izgubiti

take

took

taken

vzeti

Nato ob ponovnem predvajanju zgodbe v zvezek izpisuj glagole, ki so odebeljeni in zapisani
v Present Perfect času. Postavi jih še v preostale oblike (glej tabelo zgoraj).
3. V zgodbi poišči primer vprašalnega stavka v Present Perfect času in ga prepiši v zvezek.
Dopiši še kratek trdilni in nikalni odgovor. Razmisli o pravilu tvorbe vprašanj (PRAVIL
NE ZAPISUJ V ZEVZEK, samo razmisli).
Opravljeno nalogo mi poslikaj in pošlji do PONEDELJKA, 20. 4. do 12.00 ure.

4. URA  GEO
Glej navodila od torka (delo je predvideno tudi za danes).
5. URA  SLJ
Za nekaj časa se bomo poslovili od jezikovnega pouka.
Prav si ugotovil/-a! Čas je za književnost. Zavedam se, da so določena besedila zelo zahtevna.
Najprej bomo naredili najlažje, potem pa upam, da se vidimo! Vas res že zelo pogrešam.
Se še spomnite, kaj je značilno za razsvetljenstvo? RAZUM, UM, OBVEZNO ŠOLANJE, MARIJA
TEREZIJA, FRANCOSKA REVOLUCIJA …
Brali smo?  Prvo slovensko komedijo. Naslov? Avtor? Poglej po zvezku! Ponovi.

Reši učni list, ki te čaka v spletni učilnici. Naloge prepiši, če imaš možnost, natisni.
Lep vikend!

