UČENEC 7. RAZREDA
V TOREK, 26. 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.

SLOVENŠČINA

3.

TIT

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
Potreboval boš geotrikotnik, šablono, svinčnik. Kmalu tudi šestilo.
Prepisuj/zapisuj v zvezek: GEOMETRIJA
S šablono nariši like. Brez šablone preriši telesa. Poimenuj LIK/TELO.

LIKI (s šablono)

TELESA (brez šablone)

1. Nariši v zvezek premico in jo označi.

premica p
(PREMICO označimo z malimi tiskanimi ali pisanimi črkami)
Ne moremo je izmeriti, ker gre v neskončnost.
2. Nariši v zvezek daljico in jo označi.

daljica AB
(DALJICO označimo z dvema točkama - začetno in končno : torej z velikimi
črkami). Lahko izmerimo njeno dolžino.

3. Nariši v zvezek poltrak in ga označi.

poltrak p

(POLTRAK označimo z veliko tiskano črko (IZHODIŠČE) in z malimi tiskanimi ali
pisanimi črkami). Ne moremo ga izmeriti, ker gre na eni strani v neskončnost.

Oglej si primere v UČB. 2 del: str. 81, 82

Reši nalogo v DZ. str. 112, 113, 114, 115

SLOVENŠČINA

V začetku tega leta smo že malce govorili o POROČILU. Takrat smo govorili in
pisali o badmintonu, zdaj bomo pa to znanje še malce ponovili. Doma boste

napisali poročilo o koroni in šolanju na domu. Vaše poročilo bomo objavili v
Zvončkih in bo najverjetneje tvoja zadnja ocena v tem šolskem letu. :)

Preberi spodnje poročilo, ki ga je napisal učenec Janez.

Odgovori na kratko v eni povedi.
1.
2.
3.
4.

KDO se je udeležil?
KDAJ se je udeležil?
KJE se je udeležil?
KAJ vse se je dogajalo? Naštej vsaj 4 dejavnosti, ki so jih ta teden imeli.

TIT (Simon, Dušan in Tim)

Kovine
Delovni list – utrjevanje
_____________________________________________
Odgovore na vprašanja zapiši v zvezek. Pomagaj si z učbenikom (str. 36 – 40) in zapisi iz
zvezka.
VPRAŠANJA:

·

Kje dobimo kovine? Ali so kovine naravna ali umetna gradiva?

·

Kako se reče peči za taljenje železove rude?

·

Kaj opaziš na sliki?

·

Kateri so povzročitelji rje?

·

Ali lahko železne predmete zaščitimo pred rjo?

·

Opiši postopek zaščite kovin z emajliranjem.

·

Naštej nekaj predmetov, ki so pred rjo zaščiteni s cinkanjem.

·

Pred hišo stoji železna ograja, ki jo je potrebno zaščititi z barvanjem.

Kako boš to storil? Opiši postopek.

