Teden od 16. 3. do 20. 3.

PETEK, 20. 3.

8. A in 8.B

Pozdravljeni. Upam, da vam je šlo. Danes bomo spoznali najpomembnejše razsvetljence in
njihove glavne ideje. Nekateri mi še niste poslali naloge, ki je bila prejšnjič.
POMEMBNO JE, da delate sproti, sicer bo na koncu vse zmešano.
Danes si v učbeniku še enkrat preberite na strani 60 in 61 kateri so bili najpomembnejši
razsvetljenci in njihove ideje. (to je potrebno ZNATI).
Enega smo že spoznali. Newton je bil sicer naravoslovec, pa kljub temu. Novi imajo
zapletena imena morda se boš lomil z izgovorjavo, če imaš na telefonu kakšno aplikacijo na
to temo si lahko pomagaš z njo Sicer se bomo o tem pogovorili v šoli.
Naredite zapis v zvezek.

NALOGA: Na strani 61 poišči odgovor na vprašanje KAJ SO POUDARJALI RAZSVETLJENCI?
Odgovore zapiši v zvezek (štiri točke). TO JE TUDI TREBA ZNATI.

POMEMBNO! Do naslednjega tedna se registriraj na spletno stran Rokus.
Po navodilih , ki ti jih prilagam Uporabljali bomo tudi e-učbenik za tvoj
razred, ker je tam veliko filmčkov in ostalih zanimivih gradiv. Vendar se
moraš registrirati. Določi si preprosto geslo, da si ga boš zapomnil (lahko

je tudi ime ), ker bomo z njim delali tudi v šoli. Nekam si ga zabeleži –
morda kar v zvezek. Pomagajte si med seboj.
Prilagam navodilo:
Gradiva so brezplačno dostopna na spletni strani www.iRokus.si.
Postopek prijave/registracije:
1. Na portalu iRokus.si kliknite na gumb Prijava.
2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal dostopate
prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste
registrirali in ustvarili uporabniški račun.
3. Gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna gradiva.
Če imate več otrok, morate za vsakega otroka ustvariti lastni uporabniški račun, da bo lahko vsak
dostopal do gradiv za svoj razred.

Želim ti uspešno delo, če kaj ne gre, oz. imaš tehnične težave mi javi.
Za morebiten težave na Rokusu, se obrnite nanje. Lepo bodi. Barbara T

