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KEMIJA in BIOLOGIJA
Pozdravljeni učenci.
V ponedeljek smo se videli preko ZOOM-a in se dogovorili glede ocenjevanja znanja. Ker bomo imeli v
naslednjih dneh srečanja, kjer boste pridobili ocene, je danes čas za utrjevanje in ponavljanje.
Navodila so objavljena v spletni učilnici.
Se vidimo kmalu.
učiteljica Franja
FIZIKA

Čaka nas še zadnja učna snov v tem poglavju – ENERGIJSKE PRETVORBE. O energijskih
pretvorbah smo se pogovarjali že v šoli, ki smo obravnavali delo in energijo.
Danes pa si poglej učno gradivo, ki ga najdeš v spletni učilnici in si vsebino zapiši v šolski
zvezek. Nato preberi učno snov v učbeniku na str. 90 – 92 ter reši naloge na str. 92 – 93.
Rešene naloge fotografiraj in fotografijo pošlji na e-mail katka.krnc@gmail.com.
Uspešno učenje!
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
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NEMŠČINA

Pozdravljeni,
ker se nam je izlet v Celovec izjalovil zaradi korona situacije, sem za vas posnela en odštekan
filmček. Prosim oprostite mi morebitne napake, saj je nemščina zame 3. tuj jezik:)
Ravno zaradi tega bom video umaknila iz youtube kanala po 3 dneh, ker ne želim negativizma.
Video je za vas, za vašo zabavo, zato, da vas nasmejem in morda malo polepšam dan:)
Povezave boste prejeli preko elektronske pošte.
Uživajte

