MATEMATIKA - POUK NA DALJAVO ZA 6.RAZRED (8. teden)

Ponedeljek, 11.5.2020 MERJENJE PROSTORNINE
ODGOVORI na spodnja vprašanja. Vsak odgovor tudi utemelji.
1. Razišči, koliko litrov vode porabite na teden v vašem gospodinjstvu (Zapiši tudi za koliko
članov družine je ta poraba).
2. Koliko m3 je to?
3. Koliko kopalnih kadi bi napolnili s to količino vode?
4. Koliko litrov vode porabi ena oseba v vašem gospodinjstvu na dan?
5. V kuhinji vzami tri ali več različnih loncev. Izmeri njihovo prostornino s prelivanjem vode.
Pomagaj si s kuhinjsko merilno posodo 1l. V zvezek zapiši ugotovitve.

6. Litrsko plastenko napolni z vodo. Vodo pretakaj v kozarec s prostornino 1 dl in zalivaj rože.
Vsako lončnico zalij s polnim kozarcem. Koliko lončnic zaliješ iz 1 l vode? Koliko lončnic
lahko zaliješ, če vsako zaliješ z 0,5 dl vode?
Torek, 12.5.2020 MERJENJE PROSTORNINE

Videokonferenca:
DATUM IN URO VIDEOKONFERENCE VAM NAKNADNO SPOROČIM. MOGOČE CELO
PRESTAVIM NA PETEK.

Pred konferenco si lahko ponovno pogledaš spodnji videoposnetek o prostorninskih enotah:

https://video.arnes.si/portal/asset.zul;arnesvideo=6059A4B7AC11CD8A715EA5BE95BDE0B5?id=T
2CoIilJiTWZisTEVONhnffi

Rešite kviz, ki se nahajana spodnji povezavi:

https://forms.gle/a4cCrTWjTWbfNxsy7

Svetujem vam, da rešujete naloge iz kviza tako, da si pišete pomožne zapiske na list papirja.
Ko odgovoriš na vsa vprašanja v kvizu, KLIKNI na gumb Pošlji (SUBMIT) in zatem še
gumb Ogled ocene, kjer dobite povratno informacijo o uspešnosti reševanja, torej vidite koliko točk
ste osvojili pri posamezni nalogi in skupno število točk. KVIZ JE NAMENJEN PREVERJANJU
ZNANJA. REŠUJTE GA SAMI!

Sreda, 13.5.2020 PROSTORNINA KOCKE
1. Zapiši naslov PROSTORNINA KOCKE
2. Poglej si spodnji videoposnetek in v zvezek izpiši pomembne informacije.
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=O6kQ4ViQVokiX1ShOuiIOFzN

3. Preberi snov v učbeniku na strani 161, 162.
4. Reši naloge UČB 163/13b (pri tej nalogi ni potrebno risati kvader v poševni projekciji),
15b.
Četrtek, 14.5.2020 PROSTORNINA KVADRA
1. Zapiši naslov PROSTORNINA KVADRA
2. Poglej si spodnji videoposnetek in v zvezek izpiši pomembne informacije.
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=f199dbHRiWNSESWHJ8IlHwFz

3. Preberi snov v učbeniku na strani 161, 162.
4. Reši naloge UČB 164/12, 13a (pri tej nalogi ni potrebno risati kvader v poševni
projekciji), 15a.

Fotografije vseh zapiskov in rešenih nalog mi pošljite do petka, 15.5.2020 na mail:

lisanv@osmarezige.si

Ostanite zdravi!

Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin

ŠPORT 6. a; 11.- 22. 5. 2020

V mesecu maju bo potekalo ocenjevanje na daljavo. Zato se bomo dobili preko ZOOMa v
ponedeljek, 11.5.2020, ob 10. uri. Takrat imamo uro športa po urniku. Povezavo do sestanka
bom poslala staršem po mailu.
Se veselim srečanja z vami 😊, učiteljica Brigita.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT - 14. 5. 2020
Danes vam pošiljam povezavo prof. šport Mihe Juvan, ki vsak teden pripravi nov izziv za svoje
učence:
-

Na eni nogi z usti poskušaš pobrat papir (se opravičujem za ne najbolj jasen posnetek)

video-1588916391.
mp4

OBILO ZABAVE 😊. Dosežek in posnetek ali fotografijo lahko pošlješ na
sport.osmarezige@gmail.com ali dodaš v spletno učilnico NIP-a (neobvezen izbirni predmet).

Bodite dobro! Učiteljica Brigita.

CLASSE 6.a/b
OTTAVA SETTIMANA , fino al 15 maggio (osmi teden, do 15.maja 2020)
Cari ragazzi e ragazze,
In questa settimana studierete l'aspetto fisico, zunanji opis osebe. To pomeni, barva in
dolžina las, barva oči,višina,..
Lavorerete con il libro, il quaderno di lavoro e il vostro quaderno, potrebujete učbenik,
delovni zvezek in vaš zvezek.
Istruzioni di lavoro,navodila:

1. Libro, pagina 55, esercizio 4. V vaš zvezek napišete naslov, titolo, L'ASPETTO
FISICO.Rešite vajo v vaše zvezke. Če so besede nepoznane, si pomagajte s
prevajalnikom.
2. Libro, pagina 57, esercizio 6. Pri tej vaji imate 8 oseb, za eno je že podan opis,
Valentina. Izberete 4 osebe in jih opišete (Valentina ne šteje!) Primer, esempio:
Valentina e' alta e magra. Ha i capelli lunghi, rossi e mossi. Nato opišeš na isti način
še sebe: Sono Gabriel. Sono alto e magro. Ho i capelli……
3. Quaderno di lavoro, pagina 30, esercizio 3. Prilagam fotokopijo za tiste,ki
delovnega zvezka nimate.
4. Fate una foto e me la mandate, grazie.
V kratkem se bomo dogovorili, kako boste pridobili oceno. Non vi preoccupate, za tiste,ki
ste pridno delali in sodelovali do sedaj, bo to kot lažji sprehod!
Buon lavoro, ragazzi!
Un caloroso saluto dalla vostra insegnante Tamara T.L.

6. a razred – GEOGRAFIJA_TEDEN 8
Sreda, 13. maj 2020
Pouk na daljavo

Ponovi gibanje Zemlje, U 34–39 (učb. str. 34 – 39).
V zvezek prepiši vprašanja. Napiši tudi odgovore na vprašanja.

Vir: https://ucilnice.arnes.si/mod/book/view.php?id=375409&chapterid=1638.

1. Oglej si
video,
ki
predstavlja kroženje Zemlje okoli
https://ucilnice.arnes.si/mod/book/view.php?id=375409&chapterid=1641ž

Sonca

Dopolni:
Letni časi so posledica …………………..…….. in …………………………...
V maju je na severni polobli dan (daljši/krajši)…………………….. od noči.
Napiši datum najdaljšega dne na južni polobli ………………………… .

Pri današnji uri se boš učil/a o značilnostih mrzlega (polarnega) pasu in o gorskem svetu
znotraj toplotnih pasov.
Potreboval/-a boš učbenik, atlas, dostop do spleta in zvezek.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Mrzli (polarni) pas.
Preberi snov v učbeniku na str. 54 – 55 do naslova Gorski svet znotraj toplotnih pasov.
V zvezek prepiši vprašanja. Napiši tudi odgovore na vprašanja.

Vir: http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/gibanje_Zemlje/dolzina_noc_dan.html.

1. Imenuj toplotni pas, v katerem sta Arktika in Antarktika.
2. Oglej si video Midnight Sun Timelapse
https://www.youtube.com/watch?v=Sl6DbRoX9X4, ki prikazuje polarni dan.
V katerem toplotnem pasu bo 21. junija nastopil polarni dan?
3. Oglej si video, ki prikazuje polarno noč: https://vimeo.com/57553311.
4. Na str. 55 si oglej klimogram kraja Upernavik. Ali v tem kraju še lahko uspevajo
mahovi in lišaji? Pojasni.

Preberi snov v učbeniku na str. 55.
V zvezek zapiši naslov Gorski svet znotraj toplotnih pasov.
1. V učb. na str. 55 si oglej sliko, ki prikazuje, kako se rastlinstvo v višanjem nadmorske
višine spreminja.
Na zemljevidu Alpe v atlasu na str. 70 ̶ 71 poišči masiv Monte Rosa. Napiši
nadmorsko višino tega masiva.
2. Zakaj najvišji vrhovi masiva Monte Rosa niso pokriti z rastlinstvom?

Zapise v zvezku fotografiraj in jih kot datoteko pošlji na moj e-naslov
diana.palcic@osmarezige.si do petka,15. maja 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim
imenom in priimkom ter dopiši 6. a razred.

Torek, 12., 19. 5. 2020
ZGODOVINA

Izdelava plakata.

(naloga je za 14 dni)

Pozdravljeni šestošolci!
V 2. ocenjevalnem obdobju pri predmetu zgodovina še niste bili ocenjeni.
Za pridobitev ocene morate narediti plakat po mojih navodilih. Tema plakata je že predelana
snov zato mislim, da vam ne bo težko. Pomagate si z zvezkom, učbenikom in spletom.
V priponki vam posredujem opisne kriterije, po katerih morate izdelati plakat.

Na plakat morate zapisovati lastnoročno. Izdelek fotografirajte in ga pošljite na moj e-naslov:
petratrost@gmail.com. Za morebitna vprašanja sem vam na voljo po kanalu ZGO 6 ali epošti.
Rok za oddajo plakata je 29. maj 2020.

Uspešno delo želim.
Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt

TIT6

NAVODILA za DELO

četrtek, 14. maj 2020
Ko izdelamo izdelek iz lesa nas pogosto zanima, koliko časa in denarja smo porabili za
izdelavo, kolikšna je njegova vrednost.
Razen stroškov nakupa gradiva za delo je potrebno vračunati tudi ostale morebitne stroške.
V zvezek zapišite miselni vzorec, ki sem ga zapisal kot učno gradivo za današnjo šolsko uro.
Naredite ga po svoje in dodajte morebitne stroške, ki niso zapisani.

petek. 15. maj 2020
Na vrsti je vrednotenje vašega dela od doma- ocenjevanje . Uredite si snov v zvezku in







Prosim, če mi do naslednjega tedna pošljite slike vašega dosedanjega dela od doma.
Po pregledu bom v easistent zapisal oceno. Potrudite se vsebinsko in oblikovno.
Pri oceni bom upošteval tudi izdelek iz papirnatih gradiv ( most ), ki ste ga izdelali
skupaj z vprašanji o papirju in pregledom snovi o papirju v zvezku.
Upošteval bom tudi morebitne praktične izdelke, ki ste jih izdelali v času dela od
doma.
Izračunajte si celoletno povprečno oceno predmeta.
Če z oceno ali predvidenim končnim uspehom predmeta ne boste zadovoljni, mi
sporočite in dogovorili se bomo o načinu pridobitve dodatne ocene (predvidoma v
juniju )

Lep pozdrav in ostanite zdravi
Valter Janko

Četrtek, 14.05.2020, 5. šolska ura (11.40-12.25)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Komorna glasba
Zaporedna številka ure: 31/35
Učni pripomočki:
Svetovni splet
Na svetovnem spletu preberi:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Komorna_glasba
Godalni kvartet
https://sl.wikipedia.org/wiki/Godalni_kvartet

Na Youtube poslušaj naslednje skladbe:
Haydn:String quartet N0 62 (0.00-4.10)
https://www.youtube.com/watch?v=mBmCcSz6HWw
Vprašanja:
1. Naštej pet tolkal?
2. Naštej tri tolkala, na katera je možno igrati melodijo (odgovore poišči tako, da na Youtubu
poslušam posamezna tolkala)?
3. Kateri znani bobnar je bil bobnar skupine Toto?
4. Kaj pomeni izraz komorna glasba?
5. Koliko izvajalcev ima kvartet, koliko septet, in koliko oktet?
6. Kako imenujemo zasedbo šestih ,kako pa zasedbo osmih glasbenikov?
7. Pri katerih izrazih se uporablja pridevnik komorni?
8. Kateri inštrumenti sestavljajo godalni kvartet?
9. Kateri skladatelj je znan po svojih godalnih kvartetih?
Ocenjevanje:
Ocenjevanje bo v primeru, da se v tem šolskem letu ne vrnemo v šolo potekalo preko Zooma.
Predhodno bomo imeli ponavljanje. Nekateri učenci, ki imajo v obeh ocenjevalnih obdobjih
vsaj po eno oceno ne potrebujejo tretje ocene. Vprašani bodo učenci, ki v tem ocenjevalnem
obdobju še nimajo ocene, ki so med oceno in tisti, ki bi želeli popravljati oceno.
Če gre po sreči in ne bo tehnika zatajila, bo prvo Zoom srečanje ta teden in sicer na dan in ob
uri, ko bi morali imeti po urniku pouk Glasbene umetnosti. Predhodno vam bom poslal link.

Četrtek, 14.05.2020, 5. šolska ura (12.30-13.15)
Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 6
Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem.
Na YOUTUBE poišči pesmi:

Aqua: Barbie girl (karaoke)
https://www.youtube.com/watch?v=4mZvweVeTrM
Poskusi peti karaoke verzijo na pamet.

Pop Design: Ko si na tleh
https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0
Pesem poj ob večkratnem predvajanju.
Poskusi peti karaoke verzijo na pamet.

ANGLEŠČINA
Teden: 11. 5. do 15. 5. 2020
Število ur: 4
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!
1. What is Rob doing?
PONEDELJEK
-Na spodnji povezavi poslušaj zvoke in napiši kaj Rob počne. (1- 8)
Datum: 11. 5. 20
Zaporedna ura:
124

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=si&selLanguage
=en Page 67, Ex 6

1. He’s swimming.
2...
2. AT THE SHOP (učb str 67/7)
Če se spomniš sta Rob in njegova sestra Julie šla v mesto po nakupih.
Trenutno kupujeta v papirnici.
- Poslušaj in ugotovi, kaj manjka v spodnjem pogovoru s prodajalko.
Pogovor prepiši v zvezek.
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=si&selLanguage
=en Page 67, Ex 7

Shop assistant: Can I __________ you?
Julie: How ___________ is this pen?
SA: It’s 75p.
J:
And how much are ___________ balloons?
SA: _____________ 50p each.
J:
___________ I have a pen and five balloons, ____________?
SA: Here ________ are.
J: Thank ________.
Besede, ki jih je treba vstaviti:
YOU, THEY’RE, HELP, CAN, MUCH, THESE, PLEASE
- Reši DZ 54/1, 2

TOREK
Datum: 12. 5. 20

Videokonferenca ob 9.00 – utrjevanje za preverjanje znanja
Obvestilo in povezava bosta objavljena v kanalu.

Zaporedna ura:
125

SREDA
Datum: 13.5.20
Zaporedna ura:
126

Pod to tabelo so teme za preverjanje znanja.
Danes bomo ponovili oblačila.
- Učb str 70 / 1
- poglej slike in poslušaj besede, ponovi izgovor za posnetkom
- vrstni red je malo drugačen kot v učbeniku
- pod številko 4. je namesto besede T-SHIRT beseda SWEATSHIRT
(zgornji del trenirke)
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=si&selLanguage
=en

- Napiši naslov CLOTHES
- prepiši besede iz učbenika
-Poglej sliko v učbeniku in odgovori na vprašanje:
1. What is the girl on the left wearing? (Kaj ima oblečeno dekle na levi
strani slike?)
She’s wearing a green jumper, a blue skirt and black boots.
- Pazi, da pred besedo v množini ne postaviš člena a
- Naslednje besede za oblačila so vedno v množini
jeans
trousers
shorts

zato pred njih ne postavimo člena a

2. What are these children wearing?
They’re wearing school uniforms.
They’re wearing … (poglej sliko,
dopolni z oblačili in barvo)
3. What are you wearing? napiši zase, kaj umaš sedaj oblečeno
I’m wearing …

ČETRTEK
Datum: 14. 5. 20

-Reši DZ 58/1,2

Zaporedna ura:
127
6.r - PREVERJANJE in OCENJEVANJE ZNANJA
Točke
DELO NA DALJAVO
3
Poslane zahtevane naloge:
- vse naloge: 3 točke
- večina nalog: 2
- le nekaj nalog ali naloge narejeno
površno: 1
- nobene naloge: 0
Can / can't
Kaj oseba zna ali zmore, česa ne

1

Describe your room /house.
Opiši svojo sobo ali hišo.

2

What does he/she look like?
Opis osebe (postava, lasje, oči,…)
Present continuous
Kaj osebe počnejo v tem trenutku ali
na sliki.

TOČKOVNIK
točke
3
5
7
9

– 4
– 6
– 8
- 10

ocena
2
3
4
5

2

2

SLOVENŠČINA
Pozdravljeni,
pred nami je že, kar 8. teden pouka na daljavo. Upam, da imate še kaj moči, da skupaj
prebrodimo teh nekaj tednov, ki so pred nami. V tem tednu bomo utrjevali učno snov, ki jo
bom ocenjevala. Svetujem vam, da kljub danim nalogam, preverite tudi naloge, ki smo
jih reševali v zvezku in delovnem zvezku.
V četrtek bomo obravnavali novo učno snov, ki je ne bom ocenjevala.
Rešene naloge mi pošljite do petka, 15. 5. 2020.
Želim vam uspešno delo!
Valentina Bradaš Turk, učiteljica slovenščine

Ponedeljek, 11. 5. 2020
ŠTEVNIK IN PRIDEVNIK
Danes boš utrjeval/-a znanje o števniku in pridevniku. V zelenem delovnem zvezku (modri
oblački) ali zvezku preberi, kar smo zapisala o števnikih in pridevnikih.
Ustno ponovi:
 kaj je pridevnik?
 katere vrste pridevnikov poznamo?
 kako stopnjujemo pridevnike?
Števnik
 kaj je števnik?
 kaj poimenujemo z glavnimi števniki in kaj z vrstilnimi? Kako jih zapisujemo?
Nato v zvezek zapiši naslednje naloge.
1. Vse povedi dopolni z lastnostnimi, vrstnimi in svojilnimi pridevniki.
Oblekel bom ____________ pulover.
Lastnostni prid.:
Vrstni prid.:
Svojilni prid.:
V kotu so _______________ zvezki.
Lastnostni prid.:
Vrstni prid.:
Svojilni prid.:
Ta juha je _______________.
Lastnostni prid.:
Vrstni prid.:
Svojilni prid.:
Prosim, odnesi te ___________ kozarce.
Lastnostni prid.:

Vrstni prid.:
Svojilni prid.:

2. Iz povedi izpiši pridevnike in jim določi stopnjo. Pripiši še ostali stopnji.
Ljubljana je največje mesto v Sloveniji.
Živim v lepem kraju.
Mojca je manjša deklica.
Toplejši zrak je lažji, zato se dviguje.
3. Naslednja števila zapiši z besedo.
105

22

144

2546

4876

105.

28.

510.

66.

99.

Torek, 12. 5. 2020
SAMOSTALNIK IN OSEBNI ZAIMEK
Danes boš utrjeval/-a znanje o samostalniku in osebnem zaimku.
Ustno ponovi:
 kaj je samostalnik?
 kaj samostalnikom določamo?
 kaj so edninski samostalniki?
 kaj so množinski samostalniki?
 ustno ponovi imena sklonov in vprašalnice,
 ustno ponovi, kako sklanjamo sklone.
V zvezek zapiši naslednje naloge.
1. V zvezek zapiši 4 edninske in 4 množinske samostalnike.
2. Iz povedi izpiši samostalnike in jim določi: spol, število, sklon.
Mama je kupila nogometno žogo.
Med vožnjo ne govori z voznikom.
Rad jem zelenjavo.
Otroci so se na travniku igrali z zmajem.
Učiteljici smo zaupali svoje težave in pomagala nam je.
3. Dopolni z ustrezno obliko zaimka.
Tudi_____ (1. os. ed) obiskujem modelarski krožek.
Pohvalila _______ (oni) je, da so dobri športniki.
Povedala_______(vi) je veselo novico.
Okrog_______ (ona) so se zbrale sošolke.
Gospa Kolenc stanuje pri ______ (mi).
Sreda, 13. 5. 2020
GLAGOL
Danes boš utrjeval/-a znanje o glagolu.

Ustno ponovi:
 kaj je glagol?
 kaj glagolu določimo?
 katere glagolske čase poznamo?
 kako tvorimo prihodnjik in preteklik?
 spregaj glagol biti v sedanjiku in prihodnjiku.
V zvezek zapiši naslednje naloge.
1. Povedi postavi v dvojino.
Zgled: Dekle hodi v službo. Dekleti hodita v službo.
Sestra je prinesla kosilo.
Sošolka je napisala narek brez napak.
Prijatelj me je obiskal.
Jutri bom dobila knjigo Mačke.
Pod lipo je sedela stara mama.
2. Iz povedi izpiši glagole in jim določi osebo, število in čas.
Babica se je odpravila na sprehod.
Prijetno pomladansko popoldne vabi ljudi v naravo.
Računalnik bo kupil, ko bo zaslužil dovolj denarja.
Že zgodaj zjutraj se bova odpeljala proti Ljubljani.
Včeraj smo se zbrali na pikniku.
3. Povedi postavi v preteklik in prihodnjik.
Na Ljubljanskem barju ljudje živijo v hišah na kolih.
Na krajše in daljše razdalje se vozijo s čolni.
V močvirju in v njegovi bližini najdejo dovolj hrane za svojo družino.
Adam in Izak obiščeta prijatelja.
Danes sem doma.
Z veseljem grem na počitnice.
Mateja in Manca gresta v Koper.
Četrtek, 14. 5. 2020
Danes te ponovno vabim na videokonferenco. Na videokonferenci boš spoznal/-a osebne in
neosebne glagolske oblike. Pred videokonferenco si preberi moder oblaček na str. 58.
Videokonferenca bo ob 9. uri.
Petek, 15. 5. 2020
V zelenem delovnem zvezku str. 58 preberi razlago o osebnih in neosebnih glagolskih
oblikah. Nato reši nalogi 27 in 28.

Oprašitev in oploditev
NAVODILO: S pomočjo učbenika ali eučbenika na strani Eučbenik.sio.si dopolni delovni
list in ga prepiši v zvezek. Nariši tudi risbe. Priložene so tudi rešitve, da lahko preveriš
odgovore.
OPRAŠITEV

Prenos cvetnega prahu, ki nastane v________,na brazdo pestiča
imenujemo________________.
Prenos lahko opravi ___________, _______ ali ________.
Glede na način opraševanja razvrčamo rastline na
___________in __________________.
Obe skupini sta prilagojei načinu opraševanja.

Primerjaj skupini. Zapiši 3 prilagoditvi. Zalepi v zvezek eno vetrocvetko in eno
žužkocvetko.

Vetrocvetke

žužkocvetke

Primer: trava, leska

Primer: vrtnica, trobentica

Prilagoditve:

Prilagoditve:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

OPLODITEV
1. Po oprašitvi iz pelodnega zrna na brazdi požene izrastek -______________
___________, ki se podaljšuje skozi vrat pestiča v plodnico, kjer so
semenske zasnove. V semenski zasnovi je ____________ .

2. Pelodov mešiček prodre v semensko zasnovo do jajčeca in vsebini se zlijeta.
To je ______________.
3. Iz oplojenega jajčeca se začne razvijati kalček _____________ __________,
iz semenske zasnove pa nastaja ___________.
To je kalček z rezervno hrano, ki ga obdaja semenska lupina.
4. Plodnica raste in se razvija v _______.
PONOVIMO:
5. Kaj je oploditev?
6. Iz česa se razvije plod?
7. Kaj se razvije iz semenske lupine po oploditvi?

NAVODILA GOS 6 – 8. TEDEN
DOPOLNI POVEDI PPT PREDSTAVITVE Z NASLOVOM MAŠČOBE IN ODGOVORE
ZAPIŠI V ZVEZEK.
ODGOVORE NAJDEŠ NA ZADNJI E PROSOJNICI. ODGOVORI NISO NAVEDENI PO
VRSTI. ZALEPI NEKAJ SLIK IZ ČASOPISOV ALI REKLAM, KI PRIKAZUJEJO
MAŠČOBNA ŽIVILA.
NALOGO MI ODDAJ DO PONEDELJKA, 11. MAJA.

