NAVODILA ZA POUK SLOVENŠČINE – 8. R.
6. 4.-10. 4.
V tem tednu boste imeli 4 ure slovenščine. Potrebovali boste modri delovni zvezek.

PONEDELJEK: 2 URI
1. URA:

LITERARNI NATEČAJ

Na spletni strani šole poglejte natečaje Erazmus+. Sodelovali bomo na literarnem natečaju – preberite.
Danes boste razmišljali o tem, kaj se dogaja v tem času. Določili si boste temo in napravili načrt –
miselni vzorec.
Napišite:
- kaj boste napisali v uvodu
- jedro – členitev na več odstavkov
- zaključek
- naslov
Teme:
Kje so po tvoje vzroki za to katastrofo
Množični svetovni turizem: negativni vplivi (letalski promet, hitra potovanja in hitro prenašanje
okužb, množice tesno skupaj; infrastruktura – voda, kanalizacija …)
O življenju doma: kako preživljate dneve, kako je življenje drugačno od prej
Kakšno bo življenje v prihodnosti: ali bomo s koncem karantene varni, ali vas kaj skrbi
Živali času karantene: ptice, gozdne živali … verjetno čutijo odsotnost ljudi – lahko domišljijsko, npr.
žival (ptica) pripoveduje
Spremembe v naravi: je narava čistejša? V Benetkah že opazujejo čistejšo vodo …; manj letalskega
prometa … kaj je še pripomoglo k temu
Domišljijsko: življenje v izolaciji za vedno
Domišljijski spis: Ujet v tujini – sredi karantene ne moreš domov
Virus pripoveduje: morda tako, da so ga ustvarili z dobrim namenom in tudi sam ni nameraval postati
slab in morilski
Žival (ptica) pripoveduje
Pesem na katero od teh tem: pesem naj bo malo daljša, več kitic, naj ima urejen ritem in rimo; najbolje
štirivrstične kitice
Naloge oddajte najpozneje do 20. 4.
Kdor ne bo sodeloval na natečaju, izkoristi uro za:
- dokončanje nalog od prejšnjega tedna
- branje knjige po izbiri

2. URA: poglavje VELIKA IN MALA ZAČETNICA
V tem poglavju bomo ponovili in utrdili znanje o pisanju velike začetnice ter si posebej ogledali
besede, kjer mora biti mala začetnica.
Modri zvezek: vaje 1-5

TOREK
ZEMLJEPISNA IMENA
Ponovimo pisanje velikih začetnic v lastnih imenih (prepišite v zvezke ali skopirajte):

LASTNA IMENA
1. IMENA BITIJ
OSEBNA: Tone
DRUŽINSKA (PRIIMKI): Pavček
ŽIVALSKA: Piko, Koki
IZMIŠLJENA: Peter Divjaš, Pipo, Rdeča kapica
IMENA PREBIVALCEV: Marežgan, Koprčan, Slovenec, Evropejec
2. ZEMLJEPISNA IMENA
NASELBINSKA: KRAJI, VASI, MESTA (NASELJA): vse besede pišemo z veliko razen vas, trg,
mesto, selo:
Stara vas, Novo mesto, Opatje selo, Stari trg;
Nova Gorica, Škofja Loka, Črni Kal, Kranjska Gora; Most na Soči, Šmarje pri Jelšah
NENASELBINSKA: DRŽAVE, GORE, DOLINE, POKRAJINE, REKE, MORJA, JAME, JEZERA
…: če je drugi del občno ime, ga pišemo z malo:
Blejsko jezero, Šmarna gora, Logarska dolina, Jadransko morje, Postojnska jama, Dravsko polje;
Kamniške Alpe, Velika Britanija, Mariborsko Pohorje

3. STVARNA IMENA
KNJIGE: Bratovščina Sinjega galeba
SLIKE: Sejalec
PESMI, SKLADBE: Oda radosti
ČASOPISI, REVIJE: Delo, Primorske novice
PODJETJA: Luka Koper, Rižanski vodovod, Ljubljanske mlekarne
USTANOVE, ORGANIZACIJE: Rdeči križ Slovenije, Zdravstveni dom, Narodna galerija
Modri zvezek: vaje 6-11

PETEK
-

Pišete spis ali pesem, kdor bo sodeloval na literarnem natečaju.
Berete knjigo po izbiri.
Ponavljate in utrjujete snov, dokončate naloge. (Rešitve bodo na EA.)

Po elektronski pošti poročate (ni treba pošiljati slik):
- kaj ste delali ta teden,
- katero knjigo ste brali.

8. a razred – geografija
Pouk na daljavo
Četrtek, 9. april 2020

Pouk na daljavo
Dragi učenci in učenke.
V uvodu k tej šolski uri vam želim sporočiti, da odhajam na porodniški dopust. Zahvaljujem se vam in
vašim staršem za sodelovanje, še posebej v tem času, ko se pouk izvaja na daljavo. Pri učenju
postajate samostojnejši. Verjamem, da boste pri tem tudi uspešni.
Lepo vas pozdravljam. Z novo učiteljico geografije vam želim lepo sodelovanje in prijetno učenje.
Ker bo moje delo v celoti prevzela nova učiteljica, po 9. aprilu 2020 ne sprejemam več vaših pisnih
nalog. Zato prosim, da upoštevate dogovorjene datume oddaje pisnih nalog. Zadnji datum je 9. april
2020.
Ana Borota Šraj
___________________________________________________________________________
Potreboval/a boš učbenik, in zvezek.
Učna vsebina
Preberi snov v učbeniku na str. 66 - 69.
Odgovori na spodnja vprašanja:
1.
2.
3.
4.
5.

Kaj pomeni večkulturna družba?
Koliko uradnih jezikov ima Kanada? Naštej.
Kje v ZDA živi največ Slovencev?
Kaj je značilno za Afroameričane?
Opiši gostoto poselitve Angloamerike.

Miselni vzorec fotografiraj in ga pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do četrtka, 9. aprila
2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom, zraven pripiši 8.a razred.
Lep pozdrav,
Ana Borota Šraj

8. a razred – DKE
Pouk na daljavo
Sreda, 8. april 2020

Pouk na daljavo

Dragi učenci in učenke.
V uvodu k tej šolski uri vam želim sporočiti, da odhajam na porodniški dopust. Zahvaljujem se vam in
vašim staršem za sodelovanje, še posebej v tem času, ko se pouk izvaja na daljavo. Pri učenju
postajate samostojnejši. Verjamem, da boste pri tem tudi uspešni.
Lepo vas pozdravljam. Z novo učiteljico geografije vam želim lepo sodelovanje in prijetno učenje.
Ker bo moje delo v celoti prevzela nova učiteljica, po 9. aprilu 2020 ne sprejemam več vaših pisnih
nalog. Zato prosim, da upoštevate dogovorjene datume oddaje pisnih nalog. Zadnji datum je 8. april
2020.
Ana Borota Šraj
___________________________________________________________________________
Potreboval/a boš učbenik, zvezek in internet.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Pomembne ustanove Evropske unije.
1. S pomočjo interneta naštej pomembne evropske inštitucije in jih zapiši v zvezek.
2. S pomočjo interneta in učbenika zapiši glavne naloge in značilnosti Evropskega parlamenta.

Izdelek fotografiraj in ga pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do četrta, 8. aprila 2020.
Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom, zraven pripiši 8.a razred DKE.

PROGRAM DELA
8. RAZRED - BIOLOGIJA
4. teden: 6. 4. do 10. 4. 2020
Število ur: 2 (9.4.)
Pozdravljeni učenci in učenke!
Navodila bodo, kot do sedaj, objavljena na spletni strani: http://nadaljavo.splet.arnes.si/
V četrtek se bomo sicer na kratko sestali tudi preko videomeetinga na zoom.us. Navodila dobite na
spletni strani oz. po kanalu na eAsistentu.
Tamara Čelhar

nadja.janko@guest.arnes.si

LIKOVNA UMETNOST 8
7. 4. 2020

Analiza dela
Po treh tednih, je zagotovo nastal kakšen izdelek!
1.- če še nisi poslal, pošlji na nadja.janko@guest.arnes.si kar oba izdelka! Morem pregledati kako ti gre!
2. – dobro preglej, če imaš na risbi vse prostorske ključe
3. – dobro poglej, da je na preprosti zgradbi vse: okna, streha, 2 stebra in lok. Lok je lahko nad oknom ali nad
vrati.
4.- pošlji narisano ptičko, vrabčka, škorca siničko, sovo vrana ali krokarja

V posebni mapi shranjuj vse izdelke za LUM in LS1! V mapi shranjuj tudi zapiske, ki jih narediš ob
učenju!(Razen hiše, ker ne gre v mapo)

ARHITEKTURA
Nova snov: kompozicijska načela

Zapis v zvezek ali na list: Napiši vse arhitekturne ali oblikovne elemente, vrste kompozicije in
kompozicijska načela v arhitekturi. Pobrskaj po prejšnjem gradivu.
Kaj so kompozicijska načela dobiš v e učbeniku na strani 86 – 91.
https://eucbeniki.sio.si/lum8/2367/index.html Da ti bo lažje, je nekaj besed že napisanih

ARHITEKTURA

Arhitekturni elementi
Steber
Preklada

kompozicija
trikotna
simetrična

Razloži pojem hierarhija v arhitekturi! (eučbenik)
Poglej tudi posnetek str. 86

kompozicijska načela
ravnovesje

Pojem kompozicija označuje sestavljanje, razporeditev manjših delov v večje celote. Pojasnjuje tudi
medsebojni odnos med posameznimi deli in med umetnino kot celoto

TEDENSKA NALOGA
Še ta teden imaš čas narisati ptico, nato bo tvoj čas potekel

Ko se sprehajamo zunaj in opazujemo zgradbe (arhitekturo) slišimo in tudi vidimo ptice spomladi.
Dobro jih opazuj, ker je to sedaj tvoja nova naloga. PTICE SPOMLADI in to tiste, ki živijo pri nas na
dvorišču, okoliškem drevju ali pa v močvirju okoli Kopra.
Naloga je obvezna in bo ocenjena! Zato upoštevaj vse kar smo se naučili o risanju, slikanju

Riši na A4 format. Ptica naj bo podobna neki določeni ptici NPR vrabčku, kosu, vrani
Več navodil dobiš na naslednji stran.

PTICE SPOMLADI

Gregorjevo (12.3.), ko se ptički ženijo, je mimo. Prihaja pomlad, čeprav so temperature že nekaj časa
pomladne. Vse zeleni, ptički se veselo oglašajo, si dvorijo, pripravljajo gnezda, ptice selivke se
vračajo ipd. Kmalu bodo v prvih gnezdih jajčka, izvalili se bodo mladi ptički, prej ali slej zleteli ven iz
gnezd ali pa še nekaj časa racali ali plavali naokoli za starši.
Pozivamo vas, da take in podobne motive iz življenja ptic spomladi, preslikaš na risalni list.
Pogoj je, da narišeš oz. naslikaš eno ali več vrst ptic, ki vsaj del leta živijo v Sloveniji oz. jo vsa
preletijo v času selitve (ne risati pingvinov, albatrosov ipd.). Več pticah v Sloveniji si lahko preberete
na strani Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.
Želja je, da bi v tem natečaju sodelovali vsi učenci naše šole. Zato za dodatna navodila počakaj na
svojo razredničarko oz. učiteljico likovne vzgoje. V kolikor do 10.4. od njih ne dobiš dodatnih
navodil, se dela lahko lotiš sam.
Slika naj bo na risalnem listu. Lahko je v poljubni tehniki (s svinčnikom, barvicami, temperami,
voščenkami itd)

Fotografiraj ali skeniraj svojo risbo oz. sliko in fotografijo pošlji učiteljici Nadji, da
oceni in učiteljici Tamari.
Ko bo spet začel pouk v šoli, risbo prinesi v šolo. Znotraj razreda boste skupaj z učiteljico naredili
izbor “najlepših” 5 slik. Te slike se bodo nato potegovale za eno izmed praktičnih nagrad. Ocenila
jih bo komisija sestavljena iz učiteljev v Erasmus+ projektu.
V najkrajšem roku za tem bo razglasitev rezultatov. Objavili jih bomo tu na tej spletni strani in v
Erasmus+ kotičku v šoli.
ROK ODDAJE FOTOGRAFIJE RISBE OZ. SLIKE … 15.4.2020
V spodnjem sprednjem desnem kotu risalnega lista naj bo jasno zapisano tvoje ime, priimek in
razred.

Sliko tudi poimenuj. V naslovu slike naj bo ime vrste ptice, ki si jo narisal-a. Ta naslov zaenkrat
napiši na zadnjo stran risalnega lista.
Uživaj v ustvarjanju:)

Torej na kratko: nariši ali naslikaj ptico, ki živi v Sloveniji.
Predlagam A4 format. Riši s svinčnikom tako kot na prvi sliki, ali z barvicami (2)-lepo zasenči, ali z
voščenkami (3) , če imaš tempere (4) je krasno!
Saj veš: sinička, kos, vrabček, slavček, sraka, vrana, sova, krokar, golob ščinkavec….

LIKOVNO SNOVANJE2

izbirni predmet

nadja.janko@guest.arnes.si

Slikanje po glasbi (poslušaj glasbo in riši)
Če še nisi naredil ptice, je zdaj pravi čas! Ena ptica bo dovolj za LUM in LS
Ko jih rišete, narišite tudi okolico vejice, liste, iglice….bodite pozorni na podrobnosti!
Seveda si lahko sami zberete ptico – samo
Izberite poljubno velik list! Slike pošljite meni in Tamari!
Vrana (svinčnik) https://www.youtube.com/watch?v=QzCFlNfdUhc
Sova (svinčnik) https://www.youtube.com/watch?v=Y_SSDAqonBY
Sinička https://www.youtube.com/watch?v=_jEfMvGvad4
Sinička (svinčnik)https://www.youtube.com/watch?v=RcNWFCtmOKI
Taščica https://www.youtube.com/watch?v=sdLbsOw8-Uk
Vrabček https://www.youtube.com/watch?v=wYk_aOU9YlM

Sinička

Vrabček

vrana

krokar

taščica

Če si ptico že narisal, lahko narediš neobvezno
dodatno nalogo!
Pobarvaj jajček in ga lepo okrasi!

NAVODILA – POUK NA DALJAVO

ŠPORT 8. r; 7., 10. 4. 2020

Za ta teden sem želela, da si pogledate filmček DONČIČ HIGLIHTS:
https://www.youtube.com/watch?v=NzsCCQsM5YY (6 min) in odgovori na vprašanja:

1. Za katero NBA ekipo igra Luka Dončič?
2. Koliko trojk je zadel v tem posnetku 6 min (posnetek kaže najboljše trenutke igre z različnimi
3.
4.
5.
6.

-

ekipami)?
Koliko igralcev ene ekipe je na igrišču?
Koliko pik je vreden zadetek iz igre in koliko prosti met?
Kako se imenuje akcija – hiter prenos žoge na drugo stran igrišča?
Koliko časa traja igra košarke?

odgovore na vprašanja mi pošlji na sport.osmarezige.si
ta dokument vam bom poslala po kanalu v word obliki, ker boste lažje odgovorili, ravno tako
bo v spletni učilnici
lahko pa odgovore pošljete na mail
poleg odgovorov mi napišite, kako ste gibalno dejavni v tem času

Bodite dobro, učiteljica Brigita.

TIT 8. r

petek, 10.4. 2020

NAVODILA ZA DELO
Vprašanja za ponovitev
Kot pri poglavju o kovinah, si sami zapišite 10 vprašanj o motorjih.
Pravila:
a)
b)
c)
d)
e)

2 vprašanji o zgodovini in delitvi motorjev
2 vprašanji o toplotnih motorjih
2 vprašanji o 4 taktnem motorju
2 vprašanji o 2 taktnem motorju
2 vprašanji o uporabi motorjev in okolju
Za oceno 5 pa vas bom vprašal še:
a) Razloži delovanje 4 taktnega motorja
b) Razloži delovanje 2 taktnega motorja
c) Pokaži na modelu sestavne dele motorja ( bat, ojnica , ventili, kanali, valj,
( to bomo ponovili, ko bomo zopet v šoli )

Pomembno obvestilo:
Zaradi šolske evidence, mi ta teden ( od 6. do10. aprila ) pošljite vsaj eno fotografijo vašega
dosedanjega dela pri tehniki na moj gmail.
Zahvaljujem se vsem, ki ste mi že do sedaj poslali rešene naloge na pregled. Delajte sproti.

Uspešno in zdravo
Valter Janko

OGK 8.R

četrtek, 9.4. 2020
NAVODILA ZA DELO
KOVANJE

Torej nov list delavniškega dnevnika. Vanj vpišite podatke

OGK

KOVANJE

LIST 8

IME PRIIMEK

OŠ
MAREZIGE

9.4. 2020

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

Katera kovaška orodja uporabljamo v šolski delavnici ?
Skiciraj ta orodja.
Kaj uporabljamo v šoli za segrevanje kovin ?
Na kaj pazimo pri delu ?
Kaj nam služi za kontrolo dosežene temperature ?
Kako dosežemo dokončno obliko izdelka po kovanju ?

Delovne liste shranite in jih prinesite s sabo, ko bomo zopet lahko prišli v šolo.
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.
NUJNO OBVESTILO
Zaradi šolske evidence mi prosim pošljite ta teden ( od 6. do 10. aprila ) na moj gmail vsaj eno
fotografijo vaših izdelanih listov delavniškega dnevnika.
Uspešno in zdravo
Valter Janko

RAZRED: 8
Petek, 10.04.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Schumann, Brahms in Mahler
Zaporedna številka ure: 26/35

Učni pripomočki:
Breda Oblak: Učbenik za glasbeno vzgojo 8. razred devetletne šole
V učbeniku preberi snov na straneh 49-52.
Preberi, kaj je partitura.
Wikipedia: Partitura
https://sl.wikipedia.org/wiki/Partitura

Poslušaj zvočne primere:
R. Schumann: Symphony N01 (Spring) 0.00 – 03.13
https://www.youtube.com/watch?v=abrie8X9seU
J. Brahms: Hungarian dance N05
https://www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ
G. Mahler: Symphony N01 (Titan) 25.26-27.33
https://www.youtube.com/watch?v=ypClfhEwwCw
Na kaj te spominja in v čem se razlikuje melodija v kontrabasih?
Odgovor za kontrolo dobite prihodnjič.

RAZRED: 7 in 8
Sreda, 08.04.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)
Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78
Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zlog TA.
Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesem:

Ofra Haza: You
https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms
Pesem zapoj večkrat.
Kdor je sposoben več, lahko poje še vmesene zloge.

Navodila učencem za pouk na daljavo
Matematika 8
Tu so navodila za četrti teden. Opravljene naloge mi pošlji dnevno na
mail(suzana.lisjak@osmarezige.si) ali pa uporabi spletno učilnico in komunikacijo v easistentu
Ponedeljek,30.03.2020
Navodilo za današnji pouk na daljavo bo objavljeno v spletni učilnici.
Sreda,01.04.2020
Naslov: OBSEG KROGA
Odpri eučbenik( https://eucbeniki.sio.si/mat8/838/index.html) in na strani 380, ponovi osnovne pojme o
krogu, ki jih že poznamo. Naredi si zapiske v zvezek.
Obseg lika je vsota dolžin vseh njegovih stranic. Krog je tudi lik. Razmisli, kaj bi bil obseg kroga. Verjamem,
da pravilno sklepaš.
Zapiši v zvezek: Obseg kroga je dolžina ____________________, ki omejuje krog.
In sedaj se postavi vprašanje, kako določiti dolžino krožnice, saj je krožnica sklenjena kriva črta.
Verjetno se ti je že porodila ideja. Ja seveda, pomagali si bomo z vrvico. Upam, da imaš kakšno vrvico. Pazi, da
ne bo elastična.
Poišči vsaj 3 okrogle predmete( pokrov od konzerve, krožnik, lonec, kozarec, …). Vrvico ovij okoli vsakega
okroglega predmeta. Izmeri dolžino uporabljene vrvice. Ta dolžina je enaka dolžini krožnice, torej obsegu
kroga. Vsakemu predmetu določi tudi njegov premer.
Meritve zapisuj v tabelo.
Obseg

Premer

predmeta( cm)

predmeta(cm)

o

2r

Okrogli predmet

Poljuben premet

Količnik med obsegom in
premerom
𝑜
2𝑟

Ko je tabela izpolnjena, si poglej izračunane količnike. Če si nalogo pravilno opravil, so vsi približno
enaki številu 3. Obseg kroga in premer kroga sta med seboj odvisni količini. Večji premer, večji
obseg, manjši premer manjši obseg. Se strinjaš z menoj? Kako imenujemo odvisnost med dvema
količinama, če je njun količnik konstanta( vedno približno 3)?
Seveda, obseg kroga in premer kroga sta premo sorazmerni količini. Lahko rečemo, da je obseg kroga
približno 3 krat večji od njegovega premera.
Sedaj si preberi še razlago v eučbeniku( https://eucbeniki.sio.si/mat8/838/index1.html).
Uredi zapiske v zvezku.

Četrtek,02.04.2020
Pouk po urniku, ob 12.30 video klic.
Petek,03.04.2020
Rešuj v učbeniku na strani 164 naloge 1, 4, 7, 9, 10.

Navodila učencem za pouk na daljavo
Fizika 8
Tu so navodila za četrti teden. Opravljene naloge mi pošlji dnevno na
mail(suzana.lisjak@osmarezige.si) ali pa uporabi spletno učilnico in komunikacijo v easistentu.
Sreda,08.04.2020 in četrtek,09.04.2020
V tem tednu boš ponovil merjenje ploščine, prostornine in mase.
MERJENJE PLOŠČINE
Preberi snov v učbeniku stran 102 in 103.
Naredi si zapiske v zvezek, reši naloge.
V zvezek nariši dlan svoje roke in določi ploščino svoje dlani.
MASA IN PROSTORNINA
Preberi snov v učbeniku stran 115 do 118.
Naredi si zapiske v zvezek, reši naloge.

Angleščina
Teden: 6. 4. do 10. 4. 2020
Število ur: 3
Spodaj je program dela za cel teden. Preberite navodila, ki sledijo!
Zahtevane naloge mi pošljite na neli.kozlan@guest.arnes.si. Da se izognemo preobremenjenemu
eAsistentu, mi pošljite direktno s telefona na zgornji naslov. Naloge, ki so na delovnih listih ni
nujno tiskati. Lahko jih rešite v Wordu ali napišete v zvezek samo rešitve (po vrsti, npr 1. an, 2…,
) in pošljete. Pošljite mi samo tiste naloge, za katere vam dam navodilo slikaj in pošlji!
Naknadno, ko bom dobila vse vaše naloge, vam bom poslala reštve in si boste popravili.

*NAVODILA za delo v eAsistentu – Pod Komunikacija / Kanali sem ustvarila kanal Angleščina 8
- tam lahko postavljate vprašanja iz snovi meni ali sošolcem, lahko si pomagate med seboj. Narejen je
tudi kanal Dopolnilni TJA. V kanalih vsi v razredu vidijo vsa vaša sporočila in priponke, v
sporočilih pa lahko prebere vaše sporočilo samo tisti, ki ga vi izberete v imeniku (lahko tudi več
oseb).
1. Preveri, če si mi poslal/a rešene naloge od zadnjič.
UČB 49/4 Dreams (napiši naslov)
PONEDELJE
K
-Poskusi najprej ustno odgovoriti na naslednja vprašanja.
Datum: 6.4.20
Do you remember your last dream?
Zaporedna
ura:77

What did you dream about? What happened / what was going on?
Who were the people in your dream? Did you know them?
How did you feel?

-Poslušaj Jimmiya in Martho vsaj 2x
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=si&selLanguage=e
n

What happened in Martha's dream?
And in Jimmy's?
-

Za vsakega na kratko napiši, kaj se je zgodilo v njihovih sanjah.

-

DZ 39/4

-

V zvezek na kratko opiši ene od svojih sanj. Pomagaj si z zgornjimi
vprašanji!

-

DZ 39/ 5 – vstavi he, his, she her,…

Lewis’s plan – napiši naslov

TOREK

-UČB 50/1
Verjetno se spomniš prejšnjih epizod. Obstajata dva Peta.

Datum: 7.4.20

- Preberi besedilo
- Reši Ex 1 in 2 (ni treba prepisovati v zvezek)

Zaporedna
ura:78

- Reši DZ 40/1
- Učb 51/ Ex 3a in b – napiši naslov Useful expressions – poveži – prepiši v
zvezek
- DZ 40/2

PETEK,

Future arrangements UČB 51 / 5
- Napiši naslov

Datum:
10.4.20

- Ex 5 – poglej v zgodbo Lewis’s plan in prepiši povedi v zvezek,
- v katerem glagolskem času so ti primeri?
- na katero obdobje se nanašajo; sedanjost, preteklost ali prihodnost?

Zaporedna ura:
79
Poglej razlago spodaj*

-Reši nalogo 6 v zvezek

Making arrangements – prepiši v zvezek

Shall we go swimming on Sunday?
What about playing basketball?

Na ta način predlagamo neko skupno dejavnost prijateljem

- reši Ex 7 – poveži in prepiši v zvezek

- Ex 7c – izberi si en primer v nalogi in napiši dialog

- Reši DZ 41/3,4,5 (ko rešiš slikaj stran 41 in pošlji do 13.10.20

Razlaga*:
Future arrangements (dogovori, ki se nanašajo na prihodnost)
My grandparents are coming this weekend.
I’m playing football on Friday evening.
-

V teh primerih je uporabljen present comtinuous.
Do sedaj smo ga uporabljali v povedih, ki se nanašajo na to, kaj se dogaja zdaj/v tem trenutku
Tukaj boste spoznali še eno rabo present continuousa, in sicer za dogovore, ki se nanašajo na
prihodnost. (Stari starši pridejo ta vikend, jaz igram nogomet v petek – tako so se dogovorili)

NEOBVEZNO – pojdi na naslednje spletne strani, kjer so interaktivne naloge
1. Memory game - https://eucbeniki.sio.si/ang8/2864/index.html
2. Na strani https://eucbeniki.sio.si/ang8/2864/index3.html lahko rešite nalogi na levi in desni –
povlečete ustrezen odgovor na DROP HERE!

3. Lahko rešite katere koli naloge v tem spletnem učbeniku.

NALOGA 7.
NASLOV: Utrjevanje relativne molekulske mase
 CILJ: Kaj je relativna molekulska masa
KORAKI DO ZNANJA:
1. V zvezek napiši naslov: VAJA: Relativna molekulska masa
PONOVIMO (preberi - napisano imaš od prejšnje ure):
Relativne molekulske mase povedo, kolikokrat je masa molekule večja od mase 1/12 atoma
izotopa ogljika 12C.
Relativne molekulske mase dobimo tako, da najprej zapišemo formulo spojine, iz nje
ugotovimo, koliko je v molekuli atomov posameznih elementov in seštejemo relativne atomske

mase vseh atomov v molekuli.
Relativne molekulske mase označimo z Mr in nima enote. Molekulska masa pa ima enoto g
/ mol.
2. Po vzoru rešene naloge reši napisane primere. Obvezno napiši odgovor!
REŠEN PRIMER:
Izračunaj relativno molekulsko maso 4 molov CH4
Mr (CH4) = 4 x ( 1 x (Ar (C) + 4 x Ar (H) ) = 4 x ( 1 x 12 + 4 x 1 ) =
= 4 x ( 12 + 4 )
= 4 x 16
= 64
Odgovor:
Relativna molekulska masa 4 molov CH4 je 64. Molska masa 4 molov CH4 je 64 g /mol.










IZRAČUNAJ ŠE:
Izračunaj relativno molekulsko maso 3 molov Na F
Izračunaj relativno molekulsko maso MgBr2
Izračunaj relativno molekulsko maso H Br
Izračunaj relativno molekulsko maso 2 molov CaCl2
Izračunaj relativno molekulsko maso H2S
Izračunaj relativno molekulsko maso 3 molov HNO3
Izračunaj relativno molekulsko maso 5 molov CO2
Izračunaj relativno molekulsko maso 2 molov Li2O
Izračunaj relativno molekulsko maso HNO3

3. Fotografijo naloge pripni v kanal KEM 8 v eAsistentu ali mi pošlji na naslov
tatjana.radivojevic@guest.arnes.si najkasneje do ponedeljka 13.aprila 2020.
Za dodatna pojasnila sem vam na voljo. Lepo se imejte.

8.Ura na daljavo ( pon, 15. april 2020)
NASLOV: Kemijske reakcije v 21. stoletju –
NALOGA BO OCENJENA S TOČKAMI OD 1 DO 3
 CILJ: Kaj je nanotehnologija.
KORAKI DO ZNANJA:

4. Preberi učbenik na strani 90: Kemijske reakcije v 21. stoletju
5. Izdelaj predstavitev vsebine na najbolj izviren način na največ 4 - 5 ih slajdih power
point- a.

Pri izdelavi power point predstavitve, ne pozabi na pravila dobre predstavitve:
na slajdih naj ne bo veliko teksta, naj bo opremljen s fotografijami oziroma slikami. Pazi
na pravilno navajanje literature in virov!
Kriterij doseženih točk: 1 točka – vsebina ustrezna
1 točka – izviren zapis in oblika
1 točka – pravilno navedena literatura ( najmanj dva vira)

6. PPT PRIPNI pripni v kanal KEM 8 v eAsistentu ali mi pošlji na naslov
tatjana.radivojevic@guest.arnes.si najkasneje do SREDE 15.aprila 2020.
Za dodatna pojasnila sem vam na voljo. Lepo se imejte.

NAVODILA – POUK NA DALJAVO
Torek, 7. 4. 2020
ZGODOVINA

Danes ustno ponovi snov zadnjih treh tednov.

Četrtek, 9. 4. 2020
ZGODOVINA

V spletni učilnici, pod gradivo najdeš učni
list, ki ga prepišeš v zvezek.

Učenci odgovorov na vprašanja mi ne pošiljajte na e-pošto, ampak poglejte v spletno učilnico
ZGODOVINA 8, ki sem vam jo naredila v e-asistentu. Tu imate v zavihku komunikacija tudi kanal
ZGO 8, kamor mi lahko pišete, če imate kakšno vprašanje ali pa tudi kar tako, da se oglasite. V spletni
učilnici vam bom objavila gradivo (projekcijo) in odgovore na vprašanja, da si boste lahko sami
pregledali domačo nalogo. Če komu res ne uspe priti na spletno učilnico, mi lahko pošlje domačo
nalogo na e- pošto.
Uspešno delo vam želim!
Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt

