UČENEC 8. RAZREDA
V PONEDELJEK 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.
3.

DRUŽBOSLOVJE in
SLOVENŠČINA
GOSPODINJSTVO
ŠPORT in
RAZREDNIKOVA URA

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
Svetujem, da delo pri družboslovju opravite v tem tednu. Če česa v učni snovi ne razumeš,
si označi v zvezku z vprašajem, da se bomo o tem lahko pogovorili in pojasnili v šoli.
Pričakujem, da bo delo opravljeno v skladu z navodili.
V zvezek zapiši naslov in si oglej spodnje zemljevide. V zvezek zapiši odgovore pri tem si
pomagaj z zemljevidom.

POSELITEV, VERSKA IN JEZIKOVNA RAZLIČNOST PREBIVALSTVA EVROPE
Poselitev
Oglej si zemljevid in v zvezek zapiši kateri deli Evrope so najbolj poseljeni. Pomagaj si z
legendo.

NAJPOGOSTEJE POSELJENA
DRŽAVA

NAJREDKEJE POSELJENA
DRŽAVA

Verstva
Oglej si zemljevid in odgovori na vprašanja v zvezek.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA V CELIH STAVKIH.
1. Katere vere je večina ljudi v Evropi?
2. V katerem delu Evrope živijo protestanti?
3. V katerem delu Evrope živijo pravoslavci?
4. Kje prevladuje islamska vera?

Jezikovna sestava
Oglej si zemljevid in odgovori na zastavljena vprašanja.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA V CELIH STAVKIH.
1. Naštej kateri jeziki prevladujejo v Evropi?
2. Kje v Evropi prevladuje romanski jezik?
3. V katero jezikovno skupnost spada Slovenija?

GOSPODINJSTVO
Svetujem, da delo pri gospodinjstvu opravite v tem tednu. Če česa v učni snovi ne razumeš,
si označi v zvezku z vprašajem, da se bomo o tem lahko pogovorili in pojasnili v šoli.
Pričakujem, da bo delo opravljeno v skladu z navodili.
V zvezek prepiši spodnje besedilo in na koncu odgovori na vprašanja:

NEGA IN LIČENJE

NALOGA: V zvezek zapiši NEGA CELEGA TELESA
Zapiši:
KOLIKOKRAT SE UMIVAMO NA DAN,
KATERE PRIPOMOČKE UPORABLJAMO ZA NEGO TELESA – POIŠČI JIH V REVIJAH IN JIH
PRILEPI.
V zvezek zapiši HIGIENA ROK

in napiši KDAJ SI MORAMO UMIVATI ROKE,
KAJ POTREBUJEMO ZA UMIVANJE ROKE – POIŠČI V REVIJAH IN PRILEPI V ZVEZEK,
KAKO SI UMIVAMO ROKE!

Ličila so pripomočki, ki jih uporabljamo zato, da z njimi poudarjamo, korigiramo ali
popravimo videz obraza, vratu in rok, včasih tudi kože celega telesa.

Delimo jih na:
-pudre (pudri v prahu, kompaktni, kamuflažni, tekoči, kremni, tonirane kreme);
-senčila za ličnice (kremna, kompaktna);
-ličila za oči (črtala, senčila in maskare);
-ličila za ustnice (klasične šminke, lip-gloss).

Tvoja naloga je da v revijah (HOFER, DM,…) Poiščeš nekaj izdelkov in jih v zvezek prilepiš.

3 ŠPORT in ZDRAVJE
Pri razrednikovi uri smo se pogovarjali o SKRBI ZA ZDRAVJE.
Tudi s športom krepiš svoje zdravje.
Oglej si posnetek in posnemaj vaje učitelja.
https://www.youtube.com/watch?v=MKEavLajI_g&feature=youtu.be

