POUK NA DALJAVO – 8.b
Četrtek, 14. 5. 2020

BIO:
VIDEO srečanje
Pozdravljeni učenci.
Približuje se čas ocenjevanja. S tem namenom se bomo srečali preko ZOOM-a. Podala vam
bom navodila in napotke. Se vidimo v četrtek, 14. 5. 2020, ob 8.00 uri. Vabilo vas čaka v spletni
učilnici in na kanalu.
Bodi točen. Prisotnost je obvezna.
Želim ti lep dan.

SLJ:
Danes, v četrtek, 14. 5. 2020, ob 11.00 bomo imeli video-konferenco.
Podala vam bom vsa navodila v zvezi z ocenjevanjem.
Pripravite zvezek za SLJ.
Se vidimo/slišimo, bodite točni, prisotnost je obvezna.
Lep pozdrav,
učiteljica Silva

TJA:
1. Preveri naloge v delovnem zvezku, rešitve so v posnetku, ki si ga prejel
na e-mail naslov.
2. Ponovi nepravilne glagole:
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k

3. Dvakrat preglej razpredelnico, ki si jo v ponedeljek na ZOOMu dobil
(časi biblija)
4. Nato pa se sprosti in se nasmej ob videu:
OMG she is only 6?!:)
https://www.youtube.com/watch?v=UlNjO8CJhI0
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GUM:
♫ GLASBENA UMETNOST 8. B ♫
Pozdravljeni!




Ta teden boste spoznali enega največjih čeških skladateljev iz obdobja romantike, to je
Bedřich (izg. Bedžrih) SMETANA (D.Z. str. 58). Vsa navodila za učenje imate objavljena
v spletni učilnici (v word priponki).
DOMAČA NALOGA: Do ponedeljka 18. 5., mi na moj e-naslov
barbararupar1@gmail.com, pošlji fotografijo svojih zapiskov v zvezku iz prejšnjega
tedna o skladatelju P. I. Čajkovskem.

Tako kot smo se pogovarjali na ZOOM srečanju, boste pri GUM ocenjeni na daljavo, v
obliki seminarske naloge – predstavitev skladatelja. Vsa podrobna navodila za izdelavo in
kriterije sem vam poslala na vaš e-naslov. V kolikor kdo ni prejel mojega e-maila, naj mi
prosim čimprej napiše.
Rok za oddajo seminarske naloge je četrtek 28. maj!

Če imate kakršnokoli vprašanje, mi čimprej pišite v vašo skupino preko kanala na e-Asistentu
ali na e-naslov barbararupar1@gmail.com.

ŠPO - UČENKE:
Podrobna navodila te čakajo v spletni učilnici - naloga bo ocenjena! Potrudi se!
Lep pozdrav! učiteljica Janja

ŠPO - UČENCI:
Navodila vas čakajo v spletni učilnici.

TIT:
Danes utrjujemo znanje o motorjih.
V delovnem zvezku preberi uvodno besedilo na str. 17 in reši 1. in 2. nalogo (str. 17 in 18).
Rešitve nalog boš našel v spletni učilnici.
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NI2:
ČETRTEK 14.5.2020
Poglej sliki in si v zvezek naredi zapiske- tudi nariši pri vsaki besedi- besedišče za
OBLAČILA.
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