UČENCI 9. RAZREDA: V SREDO imaš na urniku:
SLJ

SLJ

LUM

LUM

MAT

NAR

Z DELOM ZAČNI ČIM BOLJ ZGODAJ, DA TI BO OSTALO ČIM VEČ PROSTEGA ČASA.
Razredničarko lahko pokličeš od 10.00 – 13. 00. V primeru, da ne pokličeš, te po 13. uri
pokliče razredničarka, da vidi kako in koliko si opravil s šolskim delom.
Vrstni red predmetov si lahko zamenjaš, glej pa, da boš isti dan opravil vse naloge.
IZBIRNI PREDMET NPH 9
Zapis besedila in naslova v zvezek:

DIETE

Dieta je predpisana hrana za zdravega ali bolnega človeka. Z dieto želimo izboljšati zdravje
človeka.
Na internetu poišče katere diete poznamo in jih zapiši v zvezek. Izberi eno in jo opiši.

SLOVENŠČINA

LIKOVNA UMETNOST
Sklop: NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE STAVB, NOTRANJE OPREME IN PROSTOROV
Potek dela:
- oglej si video na povezavi ter obnovi znanje o podobi belokranjske hiše nekoč
https://www.youtube.com/watch?v=VnIYqpr6HCY

-

oglej si video na povezavi ter se seznani s sodobnim arhitekturnim prostorom in
oblikovanjem
https://www.youtube.com/watch?v=L6zArSqaH_k

Katera hiša ti je ljubša? So se včasih prav tako kot danes tudi trudili, da so živeli v lepih
hišah in prostorih? So tudi včasih na mizo postavili šopek s cvetjem? Se v lepih in urejenih
prostorih počutimo bolje in smo srečnejši?
So včasih živeli v večjih ali manjših hišah? Je v hišah živelo več ljudi? Zakaj je pomembno,
da zelo starih hiš ne porušimo, temveč jih obnovimo?
Arhitekt načrtuje stavbo. Osredotoči se na uporabnost hiše, na stabilnost in materiale, ki jih
bo uporabil, kot tudi na izgled. Danes je podoba hiš vezana predvsem na modne trende,
včasih pa zlasti na funkcionalnost ter na razpoložljive materiale.
Pospravi svojo sobo in videl boš, kako se boš v urejenem prostoru počutil prijetneje. Ker
pa se bliža materinski dan, naberi cvetje in ga daj v vazo, vazo pa postavi na mizo v
jedilnici. Jedilnica bo zato lepša in prijetnejša, mama pa nasmejana. ;)
Likovna naloga:
S svinčnikom upodobi starejšo hišo. Bodi pozoren, da boš hišo risal od celote k detajlom.
Najprej nariši streho ter stene, šele nato dimnik, opeke, okna…
Likovni izdelek prinesi v šolo, kjer ga bomo skupaj ovrednotili ter razstavili.

MATEMATIKA
Danes boš ponovil TEHTANJE.
Pojdi v kuhinjo in poglej koliko tehta MOKA, SLADKOR, KAVA ... Kaj si opazil? Katere
merske enote.
PREPIŠI V ZVEZEK
MERJENJE TEŽE – TEHTANJE

TEHTAMO s pripomočki:
• osebna tehnica
• gospodinjska tehnica
• utežna tehnica
• tovorna tehnica
• digitalna tehnica
Merske enote so (dopolni sam):
g, ____, _____, t
gram (g)
dekagram (dag)
kilogram (kg)
tona (t)
Dopolni in prepiši:
1 kg = _____ dag
1 kg =_______g
1 dag= ____g
1 t = _____kg
PRETVARJANJE MERSKIH ENOT – masa, teža

∙1000 ∙100 ∙10
t kg dag g
:1000

:100

:10

Reši naloge v DZ. str. 90, nal. 1
str. 91, nal. 3 (a,b)

DODAJAMO NIČLE

ODVZAMEMO NIČLE

Namig: večja enote v manjšo – množim 80 kg = 80 x 100 dag = 8000 dag
manjša enota v večjo - delim
540 g = 540 : 10 = 54 dag
SI POZABIL?! Pri množenju ničle dodamo, pri deljenje pa vzamemo.

NARAVOSLOVJE 9
Svetujem, da delo pri naravoslovju 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.

PONOVITEV TEMPERATURE
Preberi naloge in v zvezek zapiši samo odgovore.

V zvezek prepiši spodnje besedilo ali odgovore. Pomagaj si z učbenikom pri dopolnitvah
besedil:

TOPLOTA
Preberi spodnje besedilo in v zvezek zapiši odgovore.

Zapiši v zvezek pomoč naj ti bo učbenik:
TOPLOTA NI ISTO KOT TEMPERATURA!!!
Toplota je oblika e____________, ki zaradi različnih t____________
prehaja z enega mesta na d_________. Sonce je vir t___________, ki
omogoča ž____________ na našem planetu.

