PLAN DELA V 6. TEDNU (4.5. - 8.5.) IN VSEBINE (SPODAJ)
TOR

SRE

1.
MATEMATIKA
GOSPODINJSTVO
2.
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA

1.
MATEMATIKA
2.
NARAVOSLOVJE IN
IZBIRNI PREDMET
3.
SLOVENŠČINA IN
LIKOVNA UMETNOST

PON

1.
DRUŽBOSLOVJE
SLOVENŠČINA
2.
GOSPODINJSTVO/
NARAVOSLOVJE

3.
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA

ČET

PET

1.
SLOVENŠČINA
2.
DRUŽBOSLOVJE/
NARAVOSLOVJE IN
ANGLEŠČINA
3.
GLASBENA
UMETNOST
ŠPORT

3.

1.
DRUŽBOSLOVJE/
NARAVOSLOVJE
2.
MATEMATIKA IN
TEHNIKA IN
TEHNOLOGINA
3.
ŠPORT IN
IZBIRNI ŠPORT

ŠPORT
RAZREDNIKOVA U.

Opombe, vaša sporočila učiteljem …

PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU
PON

TOR

SRE

ČET
7
PREVERJANJE TJA
PREVERJANJE GUM
14
OCENJEVANJE TJA
PREVERJANJE IZŠ

8
TIT - IZDELAJ
PLAKAT ZA OCENO
15
TIT- OCENJEVANJE

ŠPORT- dnevnik
vadbe

ŠPORT- dnevnik
vadbe

21
OCENJEVANJE IZŠ
OCENJEVANJE
GUM

22
OCENJEVANJE MAT
OCENJEVANJE ŠPORT
(dnevnik vadbe)

ŠPORT- dnevnik
vadbe
28

29

4
PREVERJANJE GOS
PREVERJANJE ŠPO
11
GOS OCENJEVANJE
PREVERJANJE TIT
PREVERJANJE NAR
ŠPORT- dnevnik
vadbe

5
PREVERJANJE
TIT
12
PREVERJANJE
SLJ
OCENJEVANJE
NAR

6
PREVERJANJE LUM

18

19
PREVERJANJE
MAT

20
OCENJEVANJE SLJ

13
OCENJEVANJE LUM

ŠPORT- dnevnik
vadbe

25

26

27

PET

UČENEC 8. RAZREDA
V PONEDELJEK 4.5. 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.

DRUŽBOSLOVJE
SLOVENŠČINA

2.

GOSPODINJSTVO
NARAVOSLOVJE

3.

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, SLOVENŠČINA
DRUŽBOSLOVJE
1. V zvezek napiši naslov: Turški vpadi
2. Odpri učbenik na strani 115, 116 ter preberi vse kar je zapisano na tej
strani in zvezek napiši odgovore na vprašanja.
●
●
●
●

Kje so najpogosteje vdirali Turki?
Kaj so jim morali plačevati kmetje?
Kakšen je bil KRVNI DAVEK?
Kaj so Turki delali po slovenskem ozemlju?

3. Odpri učbenik na strani 117 ter preberi vse kar je zapisano na tej strani in
zvezek napiši odgovore na vprašanja.
●
●
●
●

Kako so se plemiči branili pred Turki?
Kako pa so se branili kmetje?
Kaj so tabori?
Kaj je ognjeni telefon?

4. Odpri učbenik na strani 118 ter preberi vse kar je zapisano na tej strani in
zvezek napiši odgovore na vprašanja.
● Zakaj so zgradili mestna obzidja?
● Katero so bile slovenske dežele v 16.st.?
SLOVENŠČINA
Ta teden ponavljamo. Ogledal si boš video tukaj:
https://youtu.be/n4O6TfBCdjA
Danes boš rešil vaje iz glagola. Vaje in rešitve so tudi v zgornjem videu. Ko v
videu prideš do vaje, video ustavi in reši vajo. Nato šele poglej rešitve in se
preveri.
Glagole v oklepaju postavi v pravilno obliko.
Moj oče (brati) ____________ novice na internetu.
Na steni (viseti) _______________ slika moje babice.
Fantje (igrati) ________________ MineCraft.
Danes popoldne (priti) _____________ na obisk prijatelji.
Jaz (imeti) ____________ novo obleko.
Jaz in moji bratje (gledati) ______________ Gospodarja prstanov.
Ti (videti) _____________ brez očal?
Ti in Maša (biti) __________ moja najljubša sošolca.
Mama in oče (nakupovati) _______________ v Hoferju.

V povedih obkroži glagole.
Včeraj je padal dež.
Na mizi je ležalo lepo jabolko.
Marko, podaj mi prosim očala in svinčnik, da rešim križanko.
Učiteljica učencem daje težke naloge.
Kobilice so pojedle vso pšenico na polju.
Pozimi se sankamo, smučamo in drsamo.
V kuhinji bomo imeli nov štedilnik.

GOSPODINJSTVO/NARAVOSLOVJE

NARAVOSLOVJE
V prilogi si POGLEJ KRITERIJE ZA USTNO OCENJEVANJE PRI PREDMETU
NARAVOSLOVJE. Pri ustnem ocenjevanju znanja moraš znati sklope: ČUTILA,
ZVOK, DIHANJE.
1. Danes boš utrdil svoje znanje o dihalih. Tvoja naloga je, da odgovoriš na
zastavljena vprašanja. Pri tem si pomagaj s učbenikom na strani 80.
● Kaj je dihanje?
● Iz česa je sestavljeno dihanje?
● Kateri plin vdihnemo?
● Kateri plin izdihnemo?

● Na sliki označi potek dihalne poti:
NOSNA VOTLINA, USTNA VOTLINA, ŽRELO, GRLO, SAPNIK, SAPNICI,
PLJUČA

● Naštej bolezni dihal.
● Naštej nekaj vzrokov za zadušitev.
● Kako človek skrbi za zdravje?
GOSPODINJSTVO
V PRILOGI si oglej in kopiraj KRITERIJE OCENJEVANJA PRI PREDMETU
GOSPODINJSTVO. Ne pozabi kopirati DELOVNI LIST (glej v prilogo), ki ga
izpolniš in pošlješ do 11.5.2020!

ŠPORT
Za OCENO pri predmetu ŠPORT boste dva tedna pisali dnevnik vadbe:
●
●
●
●

dnevnik lahko pišete v zvezek ali na list.
vpišite vse gibalne aktivnosti, ki ste jih izvajali določen dan.
vadbo izvedite vsaj trikrat na teden.
vaje si izberite sami. Lahko izvedete vaje, ki ste jih izvajali v preteklih

tednih.
● v dnevnik lahko vpišete tudi družinska opravila v stanovanju in na prostem
(pospravljanje, zlaganje drv, pometanje, pomivanje, itd.)
Dnevnik začnite pisati v ponedeljek, 11.5.2020. Pišite ga do petka, 22.5.2020.
Ko bo dnevnik izpolnjen, me pokličite in mi boste prebrali zapisano. Pokličete me
lahko med 7.00 in 14.00:
● v ponedeljek, 25.5.2020
● v torek, 26.5.2020
● v sredo, 27.5.2020

učitelj Nejc: 040 451 385

Primer:
Dan

Vrsta vadbe

Trajanje

Ponedeljek (11.5.2020)

Tek v naravi

30 minut

Sreda (13.5.2020)

Vaje z lastno telesno težo 30 minut

Petek (15.5.2020)

Pometanje okoli hiše

20 minut

Sprehod v gozdu

1 ura

Ponedeljek (18.5.2020)

Vaje z žogico

15 minut

Sreda (20.5.2020)

Vaje z nahrbtnikom

30 minut

Petek (22.5.2020)

Vaje z vrvjo

20 minut

