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Opombe, vaša sporočila učiteljem …

UČENEC 8. RAZREDA
V PONEDELJEK 20.4. se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan:
Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti.
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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, SLOVENŠČINA
DRUŽBOSLOVJE
1. Dopolni miselni vzorec s pomočjo učbenika stran 113.

SLOVENŠČINA
Dopolni. Izbiraj med besedami:

Kekec

junak

srečen

srednje

šole

Krpan

poučno

preprosta

POVEST
Je

___________________

dolga

zgodba.

Ima

zanimivo

in

__________________ vsebino. Zgodba je zelo _________________, da so jo
lahko brali tudi ljudje, ki niso hodili v ____________________. V ospredju je
glavni _____________________. Zgodba ima vedno __________________
konec.

Spoznali smo

dve

povesti

-

Martin _______________

in

_________________.

GOSPODINJSTVO/NARAVOSLOVJE

NARAVOSLOVJE
1. V zvezek napiši naslov: SKRB ZA ZDRAVJE DIHAL
2. S pomočjo učbenika stran 76, 77 naštej v zvezek katere BOLEZNI DIHAL
poznamo in kako SKRBIMO ZA ZDRAVJE.
3. Preberi zgodbo in v zvezek odgovori na vprašanja.
Marko je star 10 let. V lepem jesenskem jutru je s sošolci odšel na športni dan
na Šmarno goro. Ni bil preveč razpoložen, ker ga izleti v hribe ne veselijo. Raje
sedi doma in igra računalniške igrice. Obožuje hrano iz McDonaldsa. Pred

nekaj dnevi se je tudi prehladil in je smrkal. Pri vzponu na Šmarno goro je že
po nekaj sto metrih začutil dušenje in hitro bitje srca. Trudil se je, da bi
nadaljeval pot, ker mu je bilo nerodno zaostati za sošolci. Močno se je oznojil
in postal bled, tresel se je in kašljal. Kljub počitku težave z dihanjem niso
prenehale. Po daljšem počitku sta ga sošolca pospremila do parkirišča, kjer
ga je že čakala mama. Odpeljala ga je na pregled v zdravstveni dom. Tam so
Marku izmerili telesno višino, ga stehtali in mu izmerili pulz ter krvni tlak.
Visok je 155 cm, tehta 65 kg, njegov pulz je znašal 82 utripov v minuti, krvni
tlak pa 130 / 75 mm Hg.
Ob naslednjih vprašanjih razmislite o Markovih težavah: · Zakaj je Marko
težko dihal in ni zmogel nadaljevati vzpona? · Zakaj mu je srce razbijalo med
naporom? · Kaj je pokazala meritev njegovega krvnega tlaka? · Kaj mislite o
Markovi telesni teži in njegovih življenjskih navadah? · Kaj bi mu priporočili
glede na njegovo zdravstveno stanje?
GOSPODINJSTVO
1. V prejšnji učni uri si spoznal nekatera prehladna obolenja. Danes pa boš
spoznal nekatere zajedavce, ki pri človeku povzročajo obolenja.
2. Razmisli in odgovori kaj storiš ko zboliš in kaj vzamemo, da si lajšamo
bolečine ob vročini in glavobolu.
3. V zvezek napiši naslov: ZAJEDAVCI in odpri učbenik na strani 67, 68, 69. S
pomočjo učbenika odgovori na vprašanja.
Zakaj pride do okužbe z zajedavci?
Naštej notranje in zunanje zajedavce?
Katere vrste uši poznamo?
Kako se uši prenašajo?
Kako se zaščitimo pred ušmi?
Kako prepoznamo garje?
Kako se prenašajo garje?
Kako človek vnese v telo gliste?
Kdaj si moramo umivati roke?

ŠPORT in RU
Ponovi korake do 1. minute (1:00). Lahko tudi več.
https://www.youtube.com/watch?v=jkC0zMiyqlk
V primeru lepega vremena naredi še vaje v gozdu:
https://www.youtube.com/watch?v=jb9cZ7dNOb0&amp;t=95s

