Pozdravljeni učenci,
pošiljam navodila za PONEDELJEK, 18. 5. Po elektronski pošti sem vam posredovala obljubljen
dokument (razpredelnica ocenjevanja). Želim vam uspešno ocenjevanje! 
Lep pozdrav,
učiteljica Nataša

MAT

Učenci,
v današnji uri bomo znanje Pit. izreka razširili v pravokotnik.
Tudi danes imate PP gradivo ( z zvočnim posnetkom ) v spletni učilnici. Predno pa pričnete z
delom, temeljito preglejte rešitve nalog torkove in sredine učne ure
A) Pregled rešitev:

????
učiteljica Marijana

SLJ
Bliža se konec šolskega leta, ovrednotiti bo potrebno vaše znanje in zaključiti ocene.
Danes, V PONEDELJEK, 18. 5. 2020, ob 9.00 bomo imeli video-konferenco, kjer boš vse
izvedel.
Vabilo si prejel. Bodi točen!
Se vidimo/slišimo.
Lep pozdrav,
učiteljica Silva

TJA
Pozdravljeni učenci,
danes se pripravljate na ocenjevanje. Razporeditev po dnevih in urah ste prejeli že prejšnji
teden. Nekaj napotkov, da bo vse potekalo gladko:
1. drži se ure ocenjevanja, v Zoom se prijavi minuto ali dve pred svojim terminom;
2. predstavitev deliš z vsemi (»Share Screen«).
POMEMBNO!!
Vemo, da smo na Zoomu omejeni s časom. Po približno 40min se ura avtomatsko zaključi.
V kolikor se nam to zgodi, se vsi prisotni takoj ponovno povežete preko iste povezave.
ŠPO

GIBANJE – VSAK DAN (18. 5. – 22. 5. 2020)
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

