Navodila za delo za učence 7. razreda
Ponedeljek, 18. maj 2020
1. učna ura - MAT
Veliko smo se že naučili o štirikotnikih. Spoznali smo že kar nekaj štirikotnikov, ki imajo
posebne lastnosti. To so trapez, deltoid, paralelogram in romb. Ostala sta nam le še dva,
vsem dobro poznana štirikotnika: pravokotnik in kvadrat.
Tvoji nalogi za danes:
1. Nariši poljuben pravokotnik in ga ustrezno označi. Poleg pravokotnika zapiši vse, kar
o pravokotniku že veš.
2. Nariši poljuben kvadrat in ga ustrezno označi. Poleg kvadrata zapiši vse, kar o
kvadratu že veš.
Rešeni nalogi fotografiraj in fotografijo pošlji na e-mail: katka.krnc@gmail.com.
2. učna ura - SLJ
Pozdravljeni učenci. Zaključujemo z zaimki. 7 učencev še vedno ni opravilo naloge, ki sem jo
dala nazadnje.
Učenci, če utrjujemo znanje, pričakujem, da naloge rešite. Samo tako lahko vidim, ali snov
znate.
V sredo, 20. 5. 2020, ob 11. 00 bomo imeli video-konferenco, da vam podam navodila v zvezi
z ocenjevanjem znanja.
Uspešen teden!
Učiteljica Silva
Danes boš rešil naloge v zelenem DZ in razmislil, ali ločiš povratni svojilni zaimek od
svojilnega.
Reši: str. 76, 77.
3. učna ura - TJA
Zoom ura TJA ob 9.00, udeležba obvezna. Povezavo prejmeš na e-mail naslov.

VSAK DAN VSAJ 20 min GIBANJA
Priporočljivo je, da se vsak dan gibaš na svežem zraku.
Izberi si gibalno dejavnost, ob kateri uživaš in se najbolj sprostiš.
Predlogi: tek, hitra hoja, dejavnosti in igre z žogo, badminton, kolesarjenje, rolanje, kotalkanje,
ples…
Redno izvajanje gibalnih dejavnosti pozitivno vpliva na učenje.
Vsak dan med učenjem izvajaj aktivne odmore: vaje raztezanja, vaje za moč in sproščanja.
Poglej si video – AKTIVNI ODMOR MED SEDEČIM DELOM / UČENJEM:
https://www.youtube.com/watch?v=CL-r3FhxcVg
V spletni učilnici te čaka nekaj gimnastičnih vaj, ki so primerne za aktivne odmore med
učenjem.
Če imaš možnost, si vaje natisni in prilepi na steno pri pisalni mizi.
Vzemi si čas in se med učenjem razgibaj!
Počutje bo boljše in učenje lažje.
Lepo se imej in čim več se gibaj!
učiteljica Janja

