PLAN DELA V 5. TEDNU IN VSEBINE (SPODAJ)
PON

1.
DRUŽBOSLOVJE
SLOVENŠČINA
2.
GOSPODINJSTVO/
NARAVOSLOVJE
3.
ŠPORT
RAZREDNIKOVA U.

TOR

SRE

1.
MATEMATIKA
GOSPODINJSTVO
2.
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA

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

3.
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA

Opombe, vaša sporočila učiteljem …

ČET

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

PET

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

UČENEC 8. RAZREDA
V SREDO 22.4. 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.

MATEMATIKA

2.

NARAVOSLOVJE
IZBIRNI PREDMET

3.

SLOVENŠČINA IN
LIKOVNA UMETNOST

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
Zapis v zvezek (rdeča in modra barva): PLOŠČINA

Rad bi ZAMENJAL LAMINAT v svoji sobi. Potrebuješ TOČNE PODATKE o tem,
KOLIKO LAMINATA boš moral kupiti.
Izmeril boš PLOŠČINO SVOJE SOBE.
NPR.
SKICA:

D: 5 m

Š: 3 m

5 m x 3 m = 15 m2

IZMERIM DOLŽINO IN ŠIRINO SVOJE SOBE. Metre zaokrožim navzgor.
D: _____ Š: ______

DOLŽINA X ŠIRINA = PLOŠČINA (a x b = pl)
______ X ______ = ______

Narišem skico:

IZMERIM DOLŽINO IN ŠIRINO NAŠE KUHINJE. Metre zaokrožim.
D: _____ Š: ______

______ X ______ = ______

Oglej si in reši naloge v DZ: str. 164, 165, 166, 167

NARAVOSLOVJE, IZBIRNI PREDMET
NARAVOSLOVJE
Prejšnjo uro si spoznal, da je KAJENJE škodljiva razvada za naše zdravje,
Hkrati vsebuje tobačni dim več kot 1000 strupenih snovi. Oglej si posnetek, ki
prikazuje škodljivosti kajenja:
https://www.youtube.com/watch?v=HkJVWSXnS70

NALOGA: Oglej si sliki pljuč nekadilca in kadilca. Razlike zapiši v zvezek. Sedaj
boš postal raziskovalec. Tvoja naloga je, da v zvezek v obliki miselnega vzorca
zapišeš zakaj je kajenje škodljivo, razložiš kako vpliva cigaretni dim na dihala
in opišeš posledice kajenja na človeka. Izračunaj tudi, koliko bi te stalo na
leto, če bi na dan pokadil 20 cigaret. Zapiši kaj bi si lahko kupil s tem
denarjem.
Pri zapisu miselnega vzorca si pomagaj z učbenikom in internetom.
IZBIRNI PREDMET NPH
1. Prejšnji teden si imel nalogo, da sestaviš uravnotežen in zdrav jedilnik za
brata ali sestro. Danes pa boš spoznal kakšna naj bi bila PREHRANA
ODRASLEGA IN STAROSTNIKA.
2. V zvezek zapiši naslov: PREHRANA ODRASLEGA IN STAROSTNIKA
3. Razmisli in v zvezek napiši kakšno prehrano imajo tvoji starši ali stari starši.
Zapiši kaj jedo, koliko tekočine spijejo na dan, koliko se na teden gibljejo, ali
jedo zdravo ali ne, koliko sadja in zelenjave pojedo na teden.
4. Pripravi spodnjo jed za stare starše ali za starše. Jed slikaj in pošlji sliko.
BRESKOVA PITA (za 2–3 porcije)
Sestavine Testo: 120 g moke, 1 žlica sladkorja (20 g), 50 g masla, ščepec soli.

Nadev: 2 breskvi (150 g) narezani na tanke rezine, polovica jabolka (100 g),
narezanega na kocke, 15 g moke (lahko polnozrnate, pirine), 1 jajce.
Postopek priprave: Na kupček presejemo moko s sladkorjem in ščepcem soli.
Iz hladilnika vzamemo mrzlo maslo, ki ga narežemo na kocke. Vse sestavine s
konicami prstov hitro pregnetemo, da dobimo zrnato testo. Dodamo še 3–4
žlice ledene vode in testo oblikujemo v kroglo. Ovijemo ga v aluminijasto
folijo ali kuhinjsko krpo in v hladilniku pustimo počivati dve uri. Posodo za
peko obložimo s papirjem za peko in s testom pokrijemo njeno dno, rob pa
zavihamo z vilicami. Testo pokrijemo s papirjem za peko in ga pri 200 °C
pečemo 10 minut. Ko spečemo testo, zmešamo še sestavine za nadev in
pečeno testo nadevamo. Pečemo še 15–20 minut.

SLOVENŠČINA IN LIKOVNA UMETNOST
SLOVENŠČINA
Danes boš prebral odlomek iz romana Harry Potter in kamen modrosti.
Preberi odlomek v berilu na str. 84 in odgovori na vprašanja.
1.

Kako je izgledala Bradavičarka?

2.

Kateri profesorji in delavci šole so bili omenjeni in kaj so poučevali?

3.

Kakšen je bil hišnik Filch?

4.

Ali bi obiskoval takšno šolo? Zakaj?
LUM

SKLOP: SLIKANJE, RISANJE
VSEBINA: KOMPLEMENTARNI in SVETLO-TEMNI KONTRAST
Minuli teden si obnovil in utrdil znanje o kontrastih. Rekli smo, da se kontrast
dogodi, ko sta poleg dve lastnosti, ki sta si med seboj zelllooo različni.
Kontrast na sliki ali risbi določene elemente poudari, zato ga je koristno

uporabljati.
Kadar imamo poleg svetlo in temno barvo, se dogodi svetlo temni kontrast.
Se še spomniš kdaj se dogodi komplementarni kontrast? Ob pomoči spodnje
fotografije obnovi znanje in odgovori na vprašanja.

KOMPLEMENTARNI KONTRAST

LIKOVNA NALOGA:
Pri uri slovenščine si spoznal Harrya Potterja. Upodobi ga z uporabo SVETLOTEMNEGA KONTRASTA. To lahko narediš tako, da plašč pobarvaš s črno
barvico, ozadje pa pustiš belo. Tako boš poudaril podobo Harrya Potterja, kot
je to naredil Božidar Jakac na likovnem delu, ki ga vidiš zgoraj.

