UČENEC 7. RAZREDA
PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU
PON

TOR

SRE

ČET

PET
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PREVERJANJE GOS

PREVERJANJE TIT

PREVERJANJE LUM 7

OCENJEVANJE DRU 7

OCENJEVANJE DRU 7

PREVERJANJE NIT 7

PREVERJANJE TJA

TIT - IZDELAJ PLAKAT ZA
OCENO

PREVERJANJE ŠPO
PREVERJANJE DRU
11

PREVERJANJE GUM
12

GOS OCENJEVANJE
PREVERJANJE NAR

PREVERJANJE SLJ

13
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15

OCENJEVANJE TJA

OCENJEVANJE NAR

TIT- OCENJEVANJE

PREVERJANJE IZPŠ

ŠPORT- dnevnik vadbe

ŠPORT- dnevnik vadbe
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OCENJEVANJE IZPŠ

OCENJEVANJE SLJ

OCENJEVANJE MAT

OCENJEVANJE LUM

PREVERJANJE TIT
ŠPORT- dnevnik vadbe
18
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ŠPORT- dnevnik vadbe

PREVERJANJE MAT

OCENJEVANJE GUM

ŠPORT- dnevnik vadbe

OCENJEVANJE ŠPORT
(dnevnik vadbe)

25

26

27

28

29

OCENJEVANJE MAT

V PETEK, 22. 5. se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan:
Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti.
1.

MATEMATIKA

2.

TIT

3.

ŠPORT/DOP, DOD

Razredničarko ali učitelje lahko pokličeš za pomoč ali dodatno razlago.
Če imaš možnost, izdelek ali dejavnost poslikaj in pošlji učitelju, ki uči predmet, s katerim so
vsebine povezane. Učitelj bo pregledal ali si nalogo dobro opravil in ti podal povratno
informacijo.

MATEMATIKA
Ocenjevanje znanja - MERJENJE. Bodi dosegljiv od 8. 30 – 11. 00. Učiteljica te
pokliče in oceni tvoje znanje.
V PRILOGI imaš kriterije znanja in naloge, iz katerih boš dobil vprašanja .

TIT (Simon, Dušan in Tim)
Zapiši v zvezek. Nadaljuj, kjer si zaključil preteklo uro.
Cinkanje:
Na površino železa z brizganjem ali potapljanjem nanesejo plast cinka.
Ogromno predmetov iz vsakdanjega življenja je pocinkanih: žlebovi na
strehah, vijaki in žeblji, žica za ograjo ter novejši avtomobili ...

Proces cinkanja kovinskih elemntov s potapljanjem si oglej na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=Az87Q0JedG4

Kositrenje
Kositer je (tako kot cink) kovina, ki je odporna na korozijo. Na železo kositer
prav tako brizgajo ali vanj potapljajo predmete, da jih zaščitijo pred rjo.
Kositer zdravju ni škodljiv, zato je kositrenje pogosto pri konzervah, v katerih
je pakirana hrana. Pokositreno pločevino imenujemo bela pločevina.

Zaščita s prevlekami iz umetnih snovi
Ker umetne snovi ne prepuščajo dejavnikov, ki povzročajo rjo in so prav tako
električni izolatorji (ne prevajajo električnega toka), jih uporabljajo kot
zaščitno sredstvo. Umetne mase na kovinske predmete nanašajo z
brizganjem.

Zaščitna z lakiranjem ali barvanjem
Kovine največkrat zaščitimo z barvami in laki. Ko se barva ali lak posuši,
ustvari neprepustno plast. Ko se lotimo barvanja, moramo kovinsko površino
dobro očistiti (odstraniti morebitne mastne delce). Na očiščeno površino
najprej nanesemo temeljno barvo. Ko se ta posuši nanesemo še barvo v
želenem tonu. Pri barvanju nekaterih predmetov (avtomobili), se kot tretji
sloj nanese tudi lak, kar dodatno poveča obstojnost barve.

ŠPORT/DOP, DOD
ŠPORT
Izvedi vaje po lastni izbiri in jih zapiši v dnevnik vadbe.

