UČENEC 9. RAZREDA
V PETEK se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan:
Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti.
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.
1. DRUŽBOSLOVJE/ NARAVOSLOVJE
2. MATEMATIKA IN
TEHNIKA IN TEHNOLOGINA
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
Preberi spodnje besedilo:

Reši spodnjo nalogo:

MATEMATIKA IN TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
MATEMATIKA
PONOVIMO:
• merjenje dolžine
• tehtanje
• merjenje prostornine
• ploščina in obseg
Priloga k NAVODILOM - POWERPOINT - ob ogledu si ponovi.
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
SKLOP: PROMETNA VARNOST
VSEBINA: PONOVITEV IN DOPOLNITEV ZNANJA
Zapiši v zvezek:
KAKO VZDRŽUJEMO KOLO Z MOTORJEM
Samo dobro vzdrževano kolo je varno kolo.
Potrebno je:
-

ČIŠČENJE MOTORJA

-

SKRBETI, DA SO ZRAČNICE NAPIHNJENE

-

MAZATI VERIGO, KI KOLO MOTORJA POGANJA

-

ZAMENJATI PREGORELO ŽARNICO

-

OČISTITI ZRAČNI FILTER
Očisti svoje motorno kolo, preveri ali so zračnice dovolj napihnjene, namaži
verigo ter preveri ali žarnice gorijo. Če kolesa z motorjem nimaš, to naredi na
kolesu.

ŠPORT IN IZBIRNI ŠPORT
Učenci! Ponovno se preizkusite v vaji žongliranja:
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.
4.
Postopek ponavljaš 15 minut. Če vmes izgubiš kontrolo nad žogo, poskusi
ponovno.

