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MATEMATIKA

Učenci,
današnjo uro bomo spoznali stožec kot vrtenino. Na spletni povezavi
https://eucbeniki.sio.si/mat9/920/index8.html rešite naloge o stožcu.
(stran 460/5-15) .
Učiteljica Marijana

SLOVENŠČINA
Prejšnji teden si prebral črtico Bobi. Ivan Cankar je v njej razkril duševnost prevaranega otroka.
Da te spomnim … Peter in Mihče sta prijatelja. Peter je revež, živi na klancu. Beseda klanec označuje
cestni vzpon, Klanec pa se je imenoval tudi siromašni predel, kjer je živel Cankar. S Cankarjem postane
beseda klanec simbol prikrajšanosti, zavrženosti.

Kako pa ti ocenjuješ Petrova dejanja? Kaj bi ti naredil, če bi se znašel v njegovi koži? Če bi ti prijatelj
mimo nosu vrgel krof? Kot živali, bi lahko rekli.

Poskušaj rešiti naloge na spodnji povezavi. Reši strani 406 in 407.

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2394/index2.html

Uspešen začetek tedna, se vidimo kmalu!
Učiteljica Silva

ANGLEŠČINA
Pozdravljeni učenci,
danes boste spoznali frazne glagole. Za začetek si boste ogledali YouTube posnetek in poslušali pogovor
med dvema prijateljicama. Pozorno spremljajte obarvane besede, ki označujejo frazne glagole. Bi jih
znali razložiti? Na posnetku se vam prikaže tudi razlaga.
Spodaj prilagam podrobna navodila.
Lep dan,

učiteljica Nataša

PONEDELJEK, 18. 5. 2020

9. RAZRED

1. PHRASAL VERBS – FRAZNI GLAGOLI
Oglej si in poslušaj posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=G2NwmcNKaHk
Posebej pozoren bodi na poudarjene glagole, ki jih imenujemo »frazni glagoli«.
2. KAJ SO FRAZNI GLAGOLI?
Posebnost fraznih glagolov je, da njihovega pomena običajno ne moremo razbrati le iz posameznih
besed, ki ga tvorijo. Zato ti glagoli tujim govorcem angleškega jezika dostikrat povzročajo težave.
Navadno se uporabljajo v pogovorni angleščini in neuradnih besedilih.
Več si lahko prebereš tukaj: https://svet-anglescine.com/frazni-glagoli-phrasal-verbs/
3. RELATIONSHIPS
V U/str. 68 preberi besedilo. Nalogo 1 lahko izpustiš, poskusi pa v besedilu poiskati čim več primerov
fraznih glagolov in jih podčrtaj (glej nalogo 2). Razmisli o njihovem pomenu. V zvezke ni potrebno
zapisovati. Naslednjo uro priložim rešitve in tabelsko sliko zapisa v zvezkih.
20 MINUT GIBANJA

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

