POUK NA DALJAVO – 8.b
Ponedeljek, 18. 5. 2020
MAT:
Uporaba Pitagorovega izreka v pravokotniku
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

• Pregled rešitev:
????
učiteljica Marijana

SLJ:
Danes boš utrjeval/-a znanje Visoške kronike. V četrtek pa poteka prvi krog spraševanja. Če
imaš kakšno vprašanje, sem ti vedno na voljo!
Uspešen teden!
Učiteljica Silva

TJA:
1. Vzami si 20 minut časa in se res dobro nauči razpredelnico ČASOV. Posebej si poglej
obliko, če obliko obvladaš, potem se nauči časovne prislove (last year, 2 months ago, ever,
never....), da boš točno vedel kateri spada h katerem času.
2. Nato si vzami 5minut časa in samo 1x NA GLAS preberi vse nepravilne glagole v
razpredelnice. Ampak res NA GLAS.
3.

Reši nalogi in preveri ali ti gre bolje kot v četrtek:

https://www.englishpage.com/verbpage/verbs5.htm

https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/upperf2.htm
4.

Dodatne naloge po želji:

https://www.english-4u.de/en/tenses-exercises/perfect-past-simple.htm
http://www.adelescorner.org/grammar/pres_perfect/pres_per_vs_past_simple.html

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

