PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU
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UČENEC 9. RAZREDA
V TOREK, 26. 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. MATEMATIKA
2. SLOVENŠČINA
3. TIT

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: GEOMETRIJA
Oglej si stran 105 v DZ in ponovi vse
pojme povezane z geometrijo.

1. Nariši v zvezek premico in jo označi.

premica p
(PREMICO označimo z malimi tiskanimi ali pisanimi črkami)
Ne moremo je izmeriti, ker gre v neskončnost.
2.
Nariši v zvezek daljico in jo označi.

daljica AB
(DALJICO označimo z dvema točkama - začetno in končno : torej z velikimi
črkami). Lahko izmerimo njeno dolžino.

3.

Nariši v zvezek poltrak in ga označi.

poltrak p
(POLTRAK označimo z veliko tiskano črko (IZHODIŠČE) in z malimi tiskanimi ali
pisanimi črkami). Ne moremo ga izmeriti, ker gre na eni strani v neskončnost.

Glej spodaj - kako narišem vzporednico in pravokotnico.
https://www.youtube.com/watch?v=OuATMpu2h_0
zapiši naslov v zvezek: ČRTE, VZPOREDNICE IN PRAVOKOTNICE - preriši v
zvezek

Reši naloge v DZ. str. 105 - 110.

SLOVENŠČINA

V začetku tega leta smo že malce govorili o POROČILU. Takrat smo govorili in
pisali o badmintonu, zdaj bomo pa to znanje še malce ponovili. Doma boste
napisali poročilo o koroni in šolanju na domu. Vaše poročilo bomo objavili v
Zvončkih in bo najverjetneje tvoja zadnja ocena v tem šolskem letu. :)
Preberi spodnje poročilo, ki ga je napisal učenec Janez.

Odgovori na kratko v eni povedi.
1. KDO se je udeležil?
2. KDAJ se je udeležil?
3. KJE se je udeležil?
4. KAJ vse se je dogajalo? Naštej vsaj 4 dejavnosti, ki so jih ta teden imeli.

TIT
Tekom minulih ur si obnovil in utrdil znaje o pomenu varovanja okolja.
Poudarili smo, da lahko k manjši onesnaženosti okolja veliko pripomoremo
tudi sami: uporabljamo stekleničko za večkratno uporabo, ko se odpravimo
v trgovino uporabimo vrečko za večkratno uporabo, ločujemo odpadke…
Pomembno pa je tudi, da se čim večkrat po opravkih odpravimo peš ali s
kolesom.
Da pa bo tvoja vožnja s kolesom ne le ekološka, temveč tudi varna, boš danes
obnovi in utrdil znanje o VARNI VOŽNJI S KOLESOM.

VARNO KOLO
Obvezna oprema kolesa

Obvezna oprema mora biti tehnično brezhibna! Zavore morajo delovati, saj
omogočajo varno vožnjo in ustavljanje. Zaviraš z obema zavorama hkrati! Če
zaviraš, zaviraj pred ovinkom. Če boš to storil v ovinku, obstaja velika možnost, da
bodo kolesa blokirala. Kolo takrat ni več vodljivo, zato boš padel. Bodi pozoren pri
zaviranju na mokrem cestišču, pesku ali mokrem listju, kjer moraš moč zaviranja
prilagajati – popuščati.
Zaradi luči in odsevnikov smo na cesti bolj vidni. Sprednja in zadnja luč morata
vedno delovati, odsevniki pa ne smejo biti polomljeni! Poskrbi tudi, da bodo
svetlobne in odsevne površine vedno očiščene.

Dodatna oprema kolesa
·

torbica za orodje

·

prtljažnik

·

tlačilka

·

torba za prtljago

·

ogledalo

·

ključavnica

·

distančnik z odsevnikom

·

ščitnik za verigo ipd.
Oglej si video na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=7wRnKdMU9bQ
V zvezek napiši naslov VARNO KOLO. Poleg naštej OBVEZNO OPREMO in
DODATNO OPREMO kolesa. Kolo z obvezno opremo poleg tudi nariši.
Posamezni del obvezne opreme poveži z napisanim imenom obvezne opreme.
Očisti svoje kolo ter poskrbi, da bo brezhibno delujoče in vsebovalo vso
obvezno opremo!

