POUK NA DALJAVO – 8.b
Četrtek, 23. 4. 2020:

SLJ:
V učnem načrtu piše, da učenci pregledno poznajo življenje in delo Valentina Vodnika.
Danes bo tvoja naloga:
1. POIŠČI BISTVENE PODATKE O VALENTINU VODNIKU (ROJSTVO, POKLIC, DELA,
ZANIMIVOSTI, SMRT).
V pomoč ti je lahko povezava:
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2345/index4.html
2. ZAPIŠI JIH V ZVEZEK (pomoč je v spletni).
3. DODATNA NALOGA (KDOR ŽELI):
NALOGA 1
Napiši kratek sestavek z naslovom Išče me sreča. V njem razmišljaj o naslednjih
vprašanjih: Ali te kdaj »obišče« sreča? Ali jo iščeš sam? Razmišljaj in napiši, kaj se ti
dogaja v zvezi s srečo. Kakšno vlogo imajo pri tem tvoji vrstniki? Kdaj si najbolj
srečen? Ali so po tvojem mnenju bolj srečni otroci ali odrasli? Kaj vpliva na njihovo
(ne)srečo? Napiši zaokroženo besedilo v največ šestih povedih. Pazi na jezikovno pravilnost
zapisanega.
ALI
NALOGA 2
Po vzoru Vodnikovega Dramila napiši svojo pesem budnico.
V pomoč sta ti pesmi Dramilo II in Dramilo III, ki sta ju napisala osmošolca Nastja in Jaka.
Najdeš ju na povezavi:
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2345/index8.html.

Dodatno nalogo mi pošlji na E-naslov.
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BIO:
KRVNA OBTOČILA

Učbenik stran 92, 93

Pozdravljeni učenci. PPT z razlago snovi vas čaka v spletni učilnici. 
NASLOV: KRVNA OBTOČILA
Zapis v zvezek:
1. Krvna obtočila gradi:
• srce,
• žile,
• kri.

veliko
kisika

malo
kisika

Na spletni strani si oglej videoposnetka:
https://folio.rokus-klett.si/?credit=CT8UC&pages=92-93
https://folio.rokus-klett.si/?credit=CT8UC&pages=92-93
Zapis v zvezek:
2. SRCE
• je votel mišični organ, ki se ritmično krči in razteza.
• sprejema kri iz telesa in jo hkrati potiska po telesu.
Zgradba srca
• S PRETINOM je srce razdeljeno na levo in desno polovico.
• S SRČNIMI ZAKLOPKAMI je srce nato razdeljeno še na zgornja PREDDVORA in spodnja
PREKATA .
ZAKLOPKA MED
PREDVOROM IN
PREKATOM

LEVI PREDDVOR

LEVI PREKAT

DESNI PREDDVOR

PAZI! NA SKICI
JE LEVO IN
DESNO RAVNO
OBRATNO!
DESNI PREKAT
PRETIN
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TJA:
ČETRTEK 24.4.2020
1. Poslušaj zgodbico na youtube posnetku in si izpiši vse
nepravilne glagole, ki so označeni z debelim tiskom.
https://www.youtube.com/watch?v=1D3hP1RWV-U
2. Ko končaš zgodbico si glagole prepiši v zvezek v vseh 3
oblikah in SLOVENSKI PREVOD:
Npr: put put put položiti/postaviti
3. Reši kahoot, da preverim ali si pravljico res poslušal. Ne
pozabi se podpisati z imenom in prvo črko priimka: PIN
09486813

GUM:
Pozdravljeni! ♫





Ta teden bomo pri GUM odpotovali v daljno Rusijo. Spoznali boste znamenitega
ruskega skladatelja iz obdobja romantike - Modesta P. MUSORGSKEGA.
Vsa podrobna navodila za učenje in obravnavanje nove snovi imate (v word priponki)
v spletni učilnici.
Rešitve preverjanja o glasbeni romantiki iz prejšnjega tedna, sem vam prav tako
objavila (v word priponki) v spletni učilnici.
Prosim, če preverite vaše odgovore – jih po potrebi popravite ali dopolnite.
Preverjanje si prosim tudi shranite v zvezk za GUM, ker bom pregledala vaše zvezke
ko se ponovno vidimo. Če si učnega lista ne moreš natisniti, si vprašanja prepiši in jih
reši v zvezek za GUM.

MALO ZA SPROSTITEV IN ZABAVO 
Na spodnji povezavi si poslušaj rap pesem: Karantena rap Sanje Poljšak Pesan.
https://www.youtube.com/watch?v=A9qY0Ezm3ZQ&fbclid=IwAR3WcXLWZ3XWba3IT_bJ50Si2tQkSvdyeFWCDJpLYuJU8F0E-wnKzibcDk
Za hec se lahko preizkusiš v »repanju« tudi ti ali navduši kakšnega družinskega člana!
Mogoče na začetku ne bo šlo gladko, ampak ne obupaj!  Na povezavi je tudi besedilo za
lažje učenje. (Na spletni strani pod posnetkom klikni na POKAŽI VEČ).
Za pomoč pri samostojnem izvajanju prilagam še inštrumentalno spremljavo na spodnji
povezavi. https://www.youtube.com/watch?v=JVISRjhXzzM
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Če želiš se lahko posnameš in mi pošlješ posnetek tvojega »rapanja«! Ali napišeš svoje besedilo!
Vesela bom vsakega odziva! 

Če imate kakršnokoli vprašanje ali težave z razumevanjem navodil, mi pišite v vašo skupino
preko kanala na e-Asistentu ali na e-naslov barbararupar1@gmail.com.
♫ OSTANITE ZDRAVI IN VELIKO USPEHA PRI DELU! ♫
GLASBA JE ZAKON 

ŠPO - UČENKE:



Hoja ali tek v naravi
GIBALNI IZZIV s palico ali metlo:
https://www.youtube.com/watch?v=135a4qcwLZI

Na koncu lahko tudi pometeš okrog hiše ;)
P.S: Ne pozabi poslati naloge!
Želim ti lepe počitnice!

ŠPO - UČENCI:
Navodila vas čakajo v spletni učilnici.

TIT:
Prejšnji teden si spoznal delovanje štiritaktnega in dvotaktnega motorja. V šolskem zvezku
imaš povzetek delovanja in bistvene razlike med štiritaktnim in dvotaktnim motorjem.
Za boljše razumevanje te učne snovi preberi besedilo v učbeniku na straneh 46 – 49.
Nato preveri svoje znanje in razumevanje snovi tako, da rešiš preverjanje znanja o motorjih z
notranjim izgorevanjem, ki ga najdeš v spletni učilnici. Če imaš možnost preverjanje znanja
natisni in reši, sicer naloge rešuj v šolski zvezek.
Rešene naloge fotografiraj in fotografijo pošlji na e-mail katka.krnc@gmail.com do četrtka,
7. 5. 2020. Dobil boš povratno informacijo o usvojenem znanju.

NI2:
1. Slediš navodilom posnetka; potrebuješ tablico/računalnik/telefon z zvočnikom, da slišiš;
učbenik.

https://www.youtube.com/watch?v=fXg9w-Fro4Y
2. Poglej si risanko:
https://www.youtube.com/watch?v=pKMDyjZQbVk
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