UČENEC 7. RAZREDA
V PETEK, 25. 4. 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.
2.

DRUŽBOSLOVJE
MATEMATIKA IN
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
3.
ŠPORT IN IZBIRNI ŠPORT
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.

DRUŽBOSLOVJE
PONAVLJAŠ powerpoint - vprašanja in odgovore PRETEKLOST IN
PRAZGODOVINA _(V NAVODILIH ZA PONEDELJEK, ČETRTEK)
PONAVLJAŠ - OGLEJ SI PONOVNO TUDI:
kamena doba - https://www.youtube.com/watch?v=X0mnkpNLbxw
kolišča - doba kovin

https://www.youtube.com/watch?v=OI-WwzojLno

medvedja piščal - https://www.youtube.com/watch?v=0xC6tscifDQ
PRVI TEDEN V MAJU NAJVERJETNEJE OCENJUJEMO ZNANJE.

MATEMATIKA IN TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
OGLEJ SI POWERPOINT - MERJENJE ČASA.
ZAPIŠI V ZVEZEK: MERIMO ČAS
1 LETO = 365 dni ali 366 dni = 12 mesecev
1 mesec = 28/29, 30 ali 31 dni
MESEC FEBRUAR IMA 28 ali 29 dni
1 dan = 24 ur
1 ura (h) = 60 min
1 min = 60 s

KOVINE - UČITELJ NACE
V torek si spoznal, da železo iz železove rude pridobimo s taljenjem v
posebnih pečeh, ki jih imenujemo plavži. Taljenje železove rude poteka pri
temperaturi od 1500 do 1800 °C. Danes boš izvedel kako.
Nadaljuj prepis v zvezek pod naslovom Pridobivanje železa
V plavžu dosežejo visoko temperaturo z vpihavanjem vročega zraka. V
razgret plavž vstavijo železovo rudo ter dodatke za boljše taljenje. Ko se
železovo rudo stali in postane tekoče, železo pade na dno, ker je težje. Nato
v plavžu odprejo odprtine: skozi eno odprtino priteče železo ali grodelj, skozi
drugo pa ostale snovi iz železove rude. Tem snovem pravimo žlindra. Iz
plavža pri tem izhajajo tudi plini.
OGLEJ SI SPODNJO SLIKO PLAVŽA. PONOVNO PREBERI BESEDILO, KI SI GA
PREPISAL IN NA SLIKI NAJDI USTREZNE POJME.

ŠPORT IN IZBIRNI ŠPORT

Kljub temu, da je nogomet skupinski šport, lahko veliko vaj izvajaš sam.
Potreboval boš nogometno žogo, športna oblačila ter športne copate.

Preden se lotiš vaj, se temeljito segrej, da ne bo prišlo do kakšne poškodbe.
PONOVI VAJO PRETEKLEGA TEDNA:
Roke iztegneš predse, v rokah imaš žogo. Žogo izpustiš, jo dvakrat odbiješ z nartom in jo
primeš. Poskusiš z obema nogama. Najprej žogo dvakrat odbiješ z levo nogo, nato
dvakrat z desno. Vajo tokrat ponavljaj 10 minut.
Za dodaten prikaz izvedbe vaje, posnetek na spodnji povezavi prevrti na 2:26 (Vaja 4) in
si oglej prikaz.
POSNETEK: https://www.youtube.com/watch?v=krSBbunxdUg&t=127s

Sedaj pa se začne žongliranje. Pri dosedanjih vajah si uporabljal roke.
Tokrat boš ta del izpustil. Pri naslednji vaji boš ravnal enako kakor do sedaj,
le da žoge ne boš prijel v roke:
1. Žogo si z rokami na začetku vaje samo pripraviš. Držiš jo pred seboj z
iztegnjenimi rokami.
2. Žogo izpustiš in počakaš, da se enkrat odbije, nato jo z občutkom odbiješ (z
nartom).
3. Po odboju pustiš, da se žoga odbije od tal, nato jo ponovno odbiješ z drugo nogo.
Postopek ponavljaš 15 minut. Če vmes izgubiš kontrolo nad žogo, poskusi ponovno.

