UČENEC 9. 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. DRUŽBOSLOVJE
SLOVENŠČINA
2. GOSPODINJSTVO
NARAVOSLOVJE
3.

ŠPORT
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
DRUŽBOSLOVJE
Prejšnji teden si spoznal kaj je družina, vrste družin in primer ločitve. Zato te
v začetku čaka zanimiva naloga na naslednji spletni povezavi:
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/NASE_DRUZINE%20(1)/NASE_DRUZINE.ht
m
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/DDrevo/Drevo.htm

Danes pa boš spoznal kakšne so NALOGE DRUŽINE.
Preberi spodnje besedilo:

Razmisli:

SLOVENŠČINA
Prejšnji teden smo govorili o literarni vrsti – dnevniku.
Za ponovitev si še enkrat oglej posnetek na
https://www.youtube.com/watch?v=_abTU_NDzhg ter dopolni besedilo.
Izbiraj med besedami:
izmišljen dogodkih Dnevnik Ane Frank
čustva

prozi

resničen

DNEVNIK
Dnevnik je literarna vrsta v ___________________________. Avtor v njem
piše o kakšnih _____________________ ali pa opisuje svoja
________________________. Poznamo dve vrsti dnevnikov; lahko je
____________________, kot je na primer Skrivni dnevnik Jadrana Krta ali pa
je ______________________, kot je na primer
_______________________________.

ZGRADBA DNEVNIKA
Kako je zgrajen dnevnik? Zapiši njegove dele (označeni so po barvah).

GOSPODINJSTVO/NARAVOSLOVJE
NARAVOSLOVJE
Prejšnji teden si spoznal, da svetloba nosi energijo. To energijo človek
uporablja za ogrevanje vode s pomočjo kolektorjev na strehi, za toplo gredo
kjer vzgajamo semena,...
Oglej si sliko in razmisli:

Ali se snop svetlobe, ki ga oddaja žepna svetilka, res lahko tako ukrivi, kot
prikazuje slika?
Oglej si sliko:

Razmisli in odgovori: Od kod pride svetloba? Kaj se zgodi s svetlobo na
zrcalu?
Naloga:

GOSPODINJSTVO
Mogoče si že slišal za setveni koledar? Ali veš za kaj ga uporabljamo?
Setveni koledar je koledar, ki nam je v pomoč pri setvi. Pove nam, kdaj naj
določene pridelke posejemo in kdaj jih naj poberemo. Poznamo več setvenih
koledarjev. Doma poišči, če imate setveni kolendar in si ga oglej.

Naloga:

ŠPORT
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

