NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – VSEBINE 8. R.
Do 29. 3. 2020
Dragi učenci in učenke, upam, da ste v prvem tednu uspeli predelati jezikovno snov. V drugem
tednu ostajajo vsebine enake z nekaj dodatnimi nalogami. Dodatna pojasnila pišem z modro bravo.
Slovenščina v oblaku:
Oranžni zvezek: ponovitev odvisnikov do strani 30; sami predelate osebkov, predmetni in
prilastkov odvisnik; rešite poglavje Z znanjem nad oblake (str. 39)
Z znanjem nad oblake – določanje odvisnikov : v 2. vaji pazite, da boste dopolnjevali z odvisniki, to
pomeni s stavki z osebno glagolsko obliko, ne samo s stavčnim členom.
Spodaj imate preglednico vseh odvisnikov.
Spomnimo se: odvisnike določamo v 4 korakih:
1. podčrtamo glavni stavek,
2. vprašalnica – vprašamo se po odvisniku,
3. odgovorimo si z odvisnim stavkom,
4. določimo vrsto odvisnika.
Če česa ne razumete, vprašajte.
Vijoličasti zvezek: od strani 32: - nasvet strokovnjaka
– zahvala
- opravičilo
Preskočite poslušana/gledana besedila ali pa si jih oglejte na spletni strani irokusplus.

-

Tvorba besedil: - str. 37, vaja 14
str. 41, vaja 9 b
str.47, vaja 14

Naloge pošljite na elektronski naslov viktorija.pecelj@guest.arnes.si.
Naloge lahko pošiljate posamično ali vse skupaj, vendar najkasneje do srede. Če se le da,
napišite v wordovem dokumentu ali direktno v elektronski pošti, da vam lahko popravim
napake in vrnem.

Berilo str. 160: Moliere: Skapinove zvijače – komedija.
Odgovorite na vprašanja. Pošljite do četrtka.
1. Kako se Skapin obnaša na začetku? Zakaj?
2. Katero novico pove očetu? Kako oče to sprejme? Ali ga kaj skrbi za sina? Kaj ga pa skrbi?
3. Kako se Geront želi izogniti plačilu? (Katere rešitve ponuja Skapinu?) Ali so te rešitve
mogoče?
4. Kako Skapin potem vendarle doseže, da mu Geront da denar? Kaku mu je izročal mošnjo?
5. Kaj se ti v odlomku zdi smešno?

ODVISNIKI

ODVISNIK

VPRAŠALNICA VEZNIK

PRIMER

ENOST. POVED

ČASOVNI

kdaj, od kdaj, do
kdaj

ko, kadar,
medtem ko

Ko se bo zvečerilo,
se bomo odpravili v
dolino.

Zvečer se bomo
odpravili v dolino.

KRAJEVNI

kje, kam, kod

kjer, koder,
kamor

Odšli smo tja, kjer se
je zgodila nesreča.

Odšli smo na kraj
nesreče.

NAČINOVNI

kako

Ne da bi kaj rekel, je
vstopil v sobo.

Brez besed je
vstopil v sobo.

VZROČNI

zakaj

kot, da, ne da
kot da, tako
da
ker

Odhajam, ker je že
pozna ura.

Odhajam zaradi
pozne ure.

NAMERNI

čemu

da (bi)

Šel je, da bi poiskal
čudežno rožo.

Šel je iskat čudežno
rožo.

POGOJNI

pod katerim
pogojem

če

Če bomo pridno in
vztrajno delali, nam
bo vse uspelo.

S pridnim in
vztrajnim delom
nam bo vse uspelo.

DOPUSTNI

kljub čemu

čeprav, kljub
temu da

Čeprav mi je obljubil
pomoč, me je pustil
na cedilu.

Kljub obljubljeni
pomoči me je pustil
na cedilu.

OSEBKOV

kdo, kaj

kdor, kar, da

Skrbi me, da imaš
slabe ocene.

Skrbijo me tvoje
ocene.

PREDMETNI

koga, kaj …

da; različni
vezniki

Vprašali so me,
katera pot je prava.

Vprašali so me za
pravo pot.

da, ki, kateri

Na cesti se bojimo
ljudi, ki niso
previdni.

Na cesti se bojimo
neprevidnih ljudi.

PRILASTKOV kateri

3. Ura na daljavo ( pon., 23. marec 2020)
NASLOV: Zakon o ohranitvi mase
 CILJ: zapomniti si moraš, da je masa reaktantov enaka masi produktov
KORAKI DO ZNANJA:
1. V zvezek napiši naslov Zakon o ohranitvi mase.
2. V ppt Kemijske reakcije, ki je bil pripet že prvi teden pod KEM 8, PREPIŠI VSEBINO 13.
SLAJDA. Prepis snovi bom pregledala v šoli.
3. Na email mi odgovori na vprašanje: Kaj nam pove Zakon o ohranitvi mase ?

Za vsa pojasnila sem vam na voljo na emailu: tatjana.radivojevic@guest.arnes.si
4. Ura na daljavo ( sre, 25. marec 2020)
NASLOV: Relativna atomska masa
 CILJ: Kaj je relativna atomska masa
KORAKI DO ZNANJA:
4. V zvezek napiši naslov Relativna atomska masa
5. V ppt Kemijske reakcije, ki je bil pripet že prvi teden pod KEM 8, PREPIŠI VSEBINO 16.
SLAJDA. Prepis snovi bom pregledala v šoli.
6. Prepiši vprašanja v zvezek in na vprašanja odgovori:
 Kaj je relativna atomska masa?
 Kakšno enoto imam relativna atomska masa?
 Kje najdemo podatke za relativne atomske mase elementov?
 Zapiši vrednosti relativnih atomskih mas napisanih atomov:
Ar ( H ) =
Ar ( C ) =
Ar ( N ) =
Ar ( Na ) =
Ar ( Mg ) =
Ar ( S ) =
Ar ( F ) =
Ar ( Ag ) =
Za vsa pojasnila sem vam na voljo na emailu: tatjana.radivojevic@guest.arnes.si

NAVODILA – POUK NA DALJAVO
ŠPORT 8. r; 23. – 27. 3. 2020

Učenci v tem tednu vam pošiljam vaje MOČI in SPLOŠNE KONDICIJSKE PRIPRAVE. Vaje
izvajajte čez teden, npr. po učenju za sprostitev, lahko vsak dan ali vsaj 2x tedensko. K izvajanju
lahko povabiš družinskega člana 😊.

Ime vaje
Počep

Ponovitve Serije
15
3

Odmor
/

Stabilizacija trupa

40-60 sec

3

/

Izpadni korak
nazaj

30
(15 vsaka
noga)

3

/

Počep poskok

20

3

/

»Plezalec«

60
(30 vsaka
noga)
Ali 40
sekund
12-15

3

/

3

/

20

3

/

Skleca na klopco

Dvig nog-ležiš na
hrbtu

Opombe

Dvig bokov

20

3

Visoka kolenaSKIPING NA
MESTU

60
(30 vsaka
noga)
Ali 40
sekund

3

60
sekund

Opombe
Vaje delaš eno za drugo z minimalnim odmorom. Ko narediš 1 krog vseh vaj imaš odmor
60 sekund. Potem vse ponoviš 3-5x.

Na koncu raztezne vaje 20-30 sek vsaka.

Navodila učencem za pouk na daljavo
Matematika 8
Tu so navodila za naslednji teden. Opravljene naloge mi pošlji sproti na
mail(suzana.lisjak@osmarezige.si).

Ponedeljek,23.03.2020
Najprej ponovimo kaj smo se naučili o večkotnikih.
Večkotniki so liki. Večkotniki so omejeni z enostavno, sklenjeno lomljenko. Večkotnike
poimenujemo glede na število stranic (oglišč, kotov). Večkotniki so pozitivno ali negativno
orientirani.
Daljica, ki povezuje sosednji oglišči je stranica. Daljica, ki povezuje nesosednji oglišči, je
diagonala. Sosednji stranici imata skupno oglišče.
Večkotnik ima notranje kote in zunanje kote. Notranji in zunanji kot imata vrh v oglišču
večkotnika. Notranji in zunanji kot z istim vrhom sta sokota.
Glede na velikost notranjih kotov razlikujemo izbočene (konveksne) in vbočene (udrte ali
konkavne) večkotnike.
Diagonala večkotnika je daljica, ki ima za krajišči nesosednji oglišči večkotnika. Iz enega oglišča
večkotnika z n-oglišči lahko narišemo največ (n−3) diagonal. Diagonale ne moremo narisati v
oglišče samo in do sosednjih oglišč, ki jih povezuje stranica večkotnika.
Iz vsakega oglišča večkotnika lahko narišemo (n−3) diagonal. Ker pri tem vsako diagonalo
narišemo dvakrat, je v poljubnem večkotniku z n oglišči natanko

𝑛 ∙ (𝑛−3)
2

diagonal.

Notranji kot večkotnika ima vrh v oglišču večkotnika in leži znotraj večkotnika. Sosednji stranici
večkotnika ležita na krakih kota. Vsota notranjih kotov v večkotniku z n oglišči je (n−2)⋅180o.
Zunanji kot večkotnika je sokot notranjega kota. Vsota zunanjih kotov v poljubnem večkotniku z n
oglišči je vedno 360o.
Reši vse naloge razen 7 v učbeniku na strani 144.

Sreda,25.03.2020
Naučili smo se tudi kaj je pravilni večkotnik.
Pravilni večkotnik je vsak večkotnik z vsemi skladnimi stranicami in skladnimi notranjimi koti.
Vsakemu pravilnemu večkotniku lahko očrtamo in včrtamo krožnico.
Središči očrtane in včrtane krožnice sta v isti točki.
Središče očrtane in včrtane krožnice je vrh enakokrakega trikotnika, ki ima za osnovnico stranico
večkotnika.
Središčni kot je kot z vrhom v središču očrtane krožnice. Na krakih kota ležita kraka enakokrakega
trikotnika.

V učbeniku na str 152 si poglej kako narišeš pravilni 5-kotnik, če poznaš njegovo stranico( rešeni
primer 1).
Reši nal 2 na str 153.

Četrtek,26.03.2020
Pravilnim večkotnikom, ki si jih narisal včeraj, ko si reševal nal 2, očrtaj in včrtaj krožnico. V
vsakem večkotniku pobarvaj središčni kot in zapiši njegovo velikost.

Petek,27.03.2020
1. Izpolni preglednico.
6-kotnik

____-kotnik

____-kotnik

____- kotnik

n-kotnik

Število oglišč
Število stranic
Število
notranjih
kotov
Število vseh
diagonal
Vsota
notranjih
kotov

9
104
3240o

2. Nariši pravilni 6-kotnik s stranico 3 cm, očrtaj in včrtaj mu krožnico, označi središčni kot in
zapiši njegovo velikost.

Navodila učencem za pouk na daljavo
Fizika 8
Tu so navodila za naslednji teden.
Sreda,25.03.2020 in četrtek,26.03.2020
Ta teden bomo ponavljali, kar smo se naučili o silah.
Delal boš z eučbenikom( https://eucbeniki.sio.si/fizika8/151/index.html), od strani 105 do strani 181.
Preberi snov, dopolni svoje zapiske v zvezku. Rešuj naloge. Odgovore zapisuj v zvezek.

Ko opraviš nalogo, vse kar si zapisal v zvezek fotografiraj ali skeniraj in mi pošlji na
mail(suzana.lisjak@osmarezige.si).

PROGRAM DELA
8. RAZRED - BIOLOGIJA
1. teden: 23. 3. do 27. 3. 2020
Število ur: 1 (26.3.)
Pozdravljeni učenci in učenke!
Navodila bodo objavljena na spletni strani: http://nadaljavo.splet.arnes.si/
Preverite jo prosim. V četrtek, ko imate sicer biologijo na urniku, lahko pa tudi prej.
Navodila bodo drugačna, kot ste jih dobili v četrtek v šoli.
Če še niste rešili KAHOOT KVIZA za 1. teden, to storite pred torkom. Povezava je na spletni
strani.
Bodite dobro,
srečno,
Tamara

PROGRAM DELA
8. RAZRED - Angleščina
Teden: 23.3. do 27.3.2020
Število ur: 3

Pozdravljeni učenci!
Spodaj je program dela za naslednji teden. Splošna navodila veljajo od prejšnjega programa.
Najprej končajte delo, ki vam je ostalo od prejšnjega tedna, nato se lotite novega.
Če so kakšne nejasnosti, mi pišite na neli.kozlan@guest.arnes.si

PONEDELJEK
Datum: 23.3.20
Zaporedna ura:71

1.Ponovite snov prejšnjega tedna
- preveri naloge v DZ
- preberi na glas besedilo Učb str 44 in odgovorite na vprašanja. :
What did Trish want to do in London? Where did she want to shop?
Where's Nelson's Column? What else is there? What do people do in
Trafalgar Square? What is London Eye? Why is Buckingham Palace
famous? What can one see at Natural History Museum?
2. It’s next to the police station UČB 46/1
Poslušaj in sledi besedilu - Klikni Page 46, Ex 1
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=en

- V slovarček poglej neznane beside
- Preberi na glas
3. Napiši naslov Giving directions
- v DZ str 36 reši nalogo 1 in v zvezek prepiši vse izraze, ki se uporabljajo
za opis poti (od 1-12) 1. Go round the roundabout, 2. It’s opposite…
- pomen preveri v slovarju

TOREK

Ponovi snov od zadnjič: Kdaj uporabimo člen “the” pred krajevnimi
imeni in kdaj ne uporabimo člena? UČB 45/4

Datum: 24.3.20
A / THE - napiši naslov
Zaporedna ura:72
Raba nedoločnega (a) in določnega člen (the)
- preberi si razlago v DZ str 77/4.2
- UČB 47 /3b reši tabelo v zvezek. Napiši v angleščini:
We use____:
1. After There’s….
+ primeri
Če imaš teažave z angleško razlago si prepiši slovensko
Napiši naslov : Asking the way

a) Excuse me, is there a trains statio? … / How can I get to the
train station?…
-Učb str 47/4 – Vstavi a, the ali / . Prepiši dialog v zvezek
- nalogo slikaj in mi pošlji na zgornji naslov do 27.3.20.

Asking the way
PETEK,
ponovi snov od torka
Datum: 27.3.20
- reši DZ 36/2 in 37/3
Zaporedna ura: 73
- DZ 37/3 –poglej načrt mesta in v zvezek sestavi dva dialoga med
turistom in mimoidočim.
1. opis od knjižnice do želetniške postaje
2. od hotela do muzeja
a) Excuse me, …
b) …

LUM 8

24. 3. 2020 - torek

Nadja Janko

Prostorski ključi

Ponovitev:
nizanje figur ali oblik, razlikovanje po velikosti, delno prikrivanje
linearna perspektiva, intenzivnost linij ali črt, risarska modelacija
(svetloba in senca) prostorski plani

LIKOVNA NALOGA
Zamisli si ulico s pustno povorko, ulico, kjer je vse mogoče (domišljijski motiv).
Prizor upodobi tako, da boš pri prikazovanju globine prostora in predmetov uporabil znanje o prostorskih ključih (delno prekrivanje,
zmanjševanje podob…). Lahko si pomagaš tudi z linearno perspektivo. Pri risanju uporabi čim več domišljije. Skušaj čimbolj izrabiti
možnosti in učinke, ki ti jih omogoča svinčnik.
Motiv mora biti končan po v 45 minutah.
Kako ti je uspelo? Lahko pošlješ kak uspeli primer? Vsekakor shrani risbo:

DANES:
ARHITEKTURA!
Nova snov: ARHITEKTURNI ELEMENTI
Stavba ima: stene, tla in strop (streho)
Odprtine (okna, vrata)
steber
lok
obok
preklada
klančina
kupola
kritina
fasada
niša
stopnice
Bazilika sv. Petra, Vatikan
Na stavbi poišči zgornje pojme. Katerega pojma ne poznaš? Poišči ga na spletu in napiši razlago.
NAVODILO: iz papirja naredi zgradbo, ki bo imela nekaj odprtin, dva stebra, lok in kritino. Uporabi 1 x A4
format papirja, svinčnik za skico, ravnilo, škarje in lepilo. Pazi da bo stavba stabilna. Stavba naj bo preprosta,
nepobarvana. Sporoči, kje so težave!

LS2 (8.r)
Slikanje po glasbi

25. 3. 2020 - sreda

Nadja Janko

Navodilo: Na A4 format z barvicami barvaj ob zelo živahni glasbi. Poteze naj bodo svobodne, »divje« (brez
prepoznavnih oblik!). Izdelek naj bo povsem drugačen kot tisti ob nežni glasbi.
Naslednjič boš nadaljeval(a) na oba dobljena izdelka (nežna in živahna glasba), zato ju shrani!

Katera slika ni narejena ob živahni glasbi?

NAVODILA – POUK NA DALJAVO
Učenci preberejo besedilo v učbeniku, naredijo miselni vzorec in odgovorijo na vprašanja.
Ne pozabite na utrjevanje snovi, ki smo jo predvideli za pisno preverjanje!
Torek, 24. 3. 2020
ZGODOVINA

Četrtek, 26. 3. 2020
ZGODOVINA

Ponovi snov od četrtka, reforme v habsburški
monarhiji in odgovori na vprašanja v rdečem
kvadratku spodaj, učbenik stran 65. Odgovore
mi pošlji kot fotografijo v pregled na e-pošto.

Preberi besedilo v učbeniku, na strani 66-67
in naredi izpiske v zvezek. Najprej napiši
naslov Reforme Marije Terezije in Jožefa II v
slovenskih deželah. Zapiski morajo vsebovati:
kaj so prinesle reforme slovenskim deželam
(v kmetijstvu, nekmetijskih dejavnostih,
prometu, šolstvu). Posebej naredi naslov:
Narodni preporod. Potem pa izpiši kaj je to,
kakšne so njegove značilnosti in
najpomembnejše narodne buditelje na
Slovenskem. Tudi to nalogo mi pošlji na epošto, easistenta, do nedelje, 29. 3. 2020.

Učenci najprej mi pošljite vaše domače naloge od prejšnjega tedna (fotografijo) na easistenta v
sporočila ali na mojo e-pošto, ki je objavljena na spletni strani šole.
Od tega tedna pa v tem tednu in sicer najkasneje do nedelje, 29. 3. 2020.
Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt

RAZRED: 8
Petek, 27.03.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Franz Liszt in Rapsodija
Učni pripomočki:
Breda Oblak: Učbenik za glasbeno vzgojo 8. razred devetletne šole
Zapoj pastirsko pesem (stran 20) na zlog LA.
V učbeniku preberi snov na straneh 46-47.
Nauči se brati slovenski prevod besedila pesmi Čez nebo žerjav leti (Magasan repul a daru) –
učbenik stran 47
Glasbeni pojem – sinkopa – nenavaden poudarek - na lahkem delu dobe
Poslušaj zvočna primera:
Madžarska ljudska: Magasan repul a daru
https://www.youtube.com/watch?v=fEoLUdihaPk
F. Liszt: Hungarian Rhapsody N0 1 (originally N0 14) trajanje 0.00 – 4.20
https://www.youtube.com/watch?v=WLZiFNvewD4

RAZRED: 7 in 8
Sreda, 25.03.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)
Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78
Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zlog LA.
Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesmi:
Saša Lendero: Ne grem na kolena
https://www.youtube.com/watch?v=iFvxFP9XYGE
Pesem najprej poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju, dokler pesmi ne znaš na
pamet.

Ofra Haza: You
https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms
Pesem najprej poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju.

8. a razred – geografija
Pouk na daljavo
Četrtek, 26. marca 2020

Pouk na daljavo

Spoštovani učenci in učenke.
Za vami je nova izkušnja samostojnega učenja v domačem okolju. Čestitam vam za vse na novo
usvojeno znanje. Še naprej vam želim prijetno učenje, ob tem pa tudi dovolj časa za prostočasne
dejavnosti, igro in počitek. Bodite doma in ostanite zdravi.

Navodila
Tiste, ki še niste poslali sliko izdelka, vas želim spodbuditi, da jo pošljete čim prej na moj e-naslov
(objavljen je na spletni strani šole) ali preko e-asistenta. Datoteko poimenujte s svojim imenom in
priimkom ter dopišite 8. a razred. Sliko pošlji najkasneje do ponedeljka, 23. marca 2020.
Pri današnji uri samostojnega dela se boš učil/a o podnebju Severne Amerike. Potreboval/a boš
učbenik, zvezek in atlas.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Podnebje.
Preberi snov v učbeniku na str. 59 – 63. Na omenjenih straneh piše tudi o rastlinstvu. Te vsebine
bomo obravnavali naslednjič, zato jih lahko preskočiš.
Izdelaj miselni vzorec tako, da bo vseboval podatke, ki jih dobiš z odgovori na vprašanja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V katerih toplotnih pasovih se nahaja Severna Amerika (pomagaj si z atlasom str. 132)?
Naštej podnebja Severne Amerike.
Kateri dejavniki vplivajo na podnebje Severne Amerike? Obrazloži.
Kaj je tornado? Kaj je zanj značilno?
Opiši razporeditev padavin.
Kaj je mrtva črta (dead line). Kje poteka? Odgovor poišči s pomočjo atlasa.
Zakaj ima Dolina smrti puščavsko podnebje?

Miselni vzorec fotografiraj in ga pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do petka, 27. marca
2020. Moj e-mail najdeš tudi na spletni strani naše šole. Poslano datoteko poimenuj s svojim
imenom in priimkom, zraven pripiši 8.a razred.
Ana Borota Šraj

8. razred – DKE
Pouk na daljavo
Sreda, 25. marca 2020
Navodila za pouk na daljavo

Spoštovani učenci in učenke.
Naj vas na začetku spomnim, da mi vsi tisti, ki še niste poslali sliko izdelka s prejšnje ure, le-to
pošljete na moj e-naslov (objavljen je na spletni strani šole) ali preko e-asistenta. Datoteko
poimenujte s svojim imenom in priimkom, zraven dopišite 8. a razred DKE. Sliko pošlji najkasneje
do torka, 24. marca 2020.
navodila
Pri učenju boš potreboval/-a učbenik in zvezek.
Učna vsebina
Pri pouku v šoli in doma smo v celoti spoznali poglavje o financah, delu in gospodarstvu. Zato boš
pri današnji uri samostojnega učenja znanje utrjeval ob pomoči vprašanj in naloge.
Vprašanja prepišite v zvezek in nanje odgovorite.
Kaj pomeni izraz »pravica do dela«?
Kaj vse lahko lastnik stori s svojo lastnino?
Kako pomembno je zate, da Slovenija ostane socialna država? Utemelji odgovor.
Na primeru razloži, kakšne interese in pričakovanja imajo naslednje skupine ljudi, ki so
zaposlene v velikem podjetju: zaposleni, lastniki, vodstvo, kupci, prebivalci kraja.
5. Naštej dobre in slabe strani kapitalizma.
6. Slovenska država porabi denar za skupne potrebe državljanov, ki ji ga kot davek plačujejo
posamezniki in podjetja. Ta denar na predlog vlade razporedi državni zbor. Navedite primer
porabe proračunskih sredstev za potrebe omejitve pandemije koronavirusa.
1.
2.
3.
4.

Zapis fotografiraj in ga pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do petka, 27. marca 2020. Moj
e-mail najdeš tudi na spletni strani naše šole. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in
priimkom in pripisom 8.a razred DKE.

Ana Borota Šraj

OGK 8.R

četrtek, 26.3. 2020
NAVODILA ZA DELO
KOVIČENJE

Tudi ta teden delavniški dnevnik.
Najprej narišite na prazen brezčrtni list A4 okvir z obrazcem, ki je vedno enak. Vanj vpišite
osnovne podatke :

OGK

KOVIČENJE

LIST 6

IME PRIIMEK

OŠ
MAREZIGE

26.3. 2020

S pomočjo učnega lista ( pdf ) v dnevnik zapišite in skicirajte :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Med katere zveze ( ločljive ali neločljive ) spada kovičenje
Kateri obdelovalni postopek vse bolj nadomešča kovičenje
Katere izdelke danes še vedno kovičimo
Iz katerega gradiva so izdelane kovice
Katere tri oblike kovic poznamo
Skiciraj in zapiši sestavne dele glavične kovice

Delovne liste shranite in jih prinesite s sabo, ko bomo zopet lahko prišli v šolo.
Delovnih listov mi zaradi povečanega obsega vašega dela (še ) ni potrebno pošiljati na pregled.
Kdor ne razume učne snovi naj mi seveda piše po e pošti.
Potrudite se, saj bo predstavitev delavniškega dnevnika ocenjena.
Opomba:
Kdor lahko , ali ima možnost izdelati doma kak praktični izdelek iz kovin, naj svoje delo
dokumentira ( fotografira ). Tudi na ta način bo možno pridobiti oceno.
Uspešno in zdravo
Valter Janko

TIT 8.R

petek, 27.3. 2020
NAVODILA ZA DELO
DELOVANJE 2 taktnega motorja

Ta teden je na vrsti dvotaktni motor.
Torej v dveh gibanjih bata (gibanje gor in dol ) uspe temu motorju opraviti vse 4 delovne operacije
( sesanje goriva, stiskanje goriva, vžig goriva in odstranjevanje izpušnih plinov iz valja ), ki se med
delovanjem motorja ciklično ponavljajo.
S pomočjo učbenika ( pdf iz prejšnjega tedna ) ali vašega učbenika poizkusite izpolniti tokratni
delovni list (pdf ).
Zahvaljujem se vsem, ki ste mi po pošti poslali rešeno nalogo na pregled.
Predlagam , da mi zaradi vašega povečanega obsega dela, rešenih delovnih listov ( še ) ni potrebno
pošiljati .
Vaše delo ustrezno shranite ( ključek, fotografija ) in prinesite s seboj, ko pridemo zopet v šolo.
Kdor pa ne razume učne snovi ,naj mi seveda piše po e pošti.
Potrudite se, saj bo predstavitev vašega dela ovrednotena ( ocenjena ).
Opomba:
Kdor lahko , ali ima možnost izdelati doma kak praktični izdelek iz kovin, naj svoje delo
dokumentira ( fotografira ). Tudi na ta način bo možno pridobiti oceno.
Uspešno in zdravo
Valter Janko

