Dobro jutro!
Pa je že spet konec tedna in to desetega pouka na daljavo. Zdaj pa smo že res dolgo doma in bi se
prileglo malo iti v šolo, da se še malo podružimo in normalno poslovimo.
Smo še kar pri rebusih. Rešitev včerajšnjega je VETROVKA. Letos nam je velikokrat prišla prav, ker
tolikokrat piha veter.

Kaj pa danes?
Danes se bomo učili:

NIT - UPORABA IN POMEN VETRA
Še nekaj o vetru:
1. Odpri učbenik na strani 51, oglej si slike in preberi besedilo Veter prenaša snovi in
Uporaba vetra.
2. V zvezek napiši naslov Uporaba vetra in datum, naredi dva stolpca in zapiši dobre in
slabe strani vetra:
dobre strani
- poganja veternico pri elektrarni
- …

slabe strani
- odkriva strehe
- …

3. Zapiši v zvezek:
VETER in njegovo moč lahko izkoriščamo za različne stvari:
- VETRNE ELEKTRARNE,
- nekoč je veter vrtel MLINSKA KOLESA, ki so mlela žita
- danes uporabljamo veter predvsem za ZABAVO: jadranje, surfanje, souščanje s
padali, zmaji, baloni, jadralno letalstvo,...
Premočan veter pa povzroča škodo na stavbah, rastlinah, avtomobilih…

4. Po načrtu izdelaj vetrnico dežemer ali napravo za prikaz smeri vetra (izberi en
pripomoček), ki ga boš naslednji teden rabil pri opazovanju vremena. Čas imaš do
naslednjega četrtka, ker je to hkrati naloga za LUM.
DRU – KARANTANIJA
1.
2.
3.
4.

Natančno preberi in poglej vse slike v UČ na straneh 87 do 89.
V mislih ponovi, kako je potekalo ustoličevanje kneza.
Sprehodi se skozi predstavitev PPT. Ponovil boš bistvene stvari.
Dopolni UL, če nimaš tiskalnika vse prepiši.

Tudi to navodilo je za 2 uri, torej tudi za ponedeljek.

MAT- RAČUNSKE OPERACIJE
V naslednjih nekaj urah MAT boš ponovi, kar že znaš o računskih operacijah.
1. V zvezek napiši naslov RAČUNSKE OPERACIJE in datum.
2. Naštej računske operacije. Če ti ne gre, si pomagaj z delovnim učbenikom na str. 22 –
29.
3. Pojdi skozi diaprojekcijo. Ponovil boš člene posameznih računskih operacij in
lastnosti pri računanju.
4. Prepiši v zvezek s plakata.
5. Reši naloge z zadnjega diapozitiva.
Navodila so za dve uri MAT, torej danes in ponedeljek.
ŠPO - PLES
Zelo dobro se lahko utrudiš s plesom. Pomagaš si lahko z YOU TUBE kanalom in poiščeš
kanal JUST DANCE, kjer lahko najdeš veliko različnih skladb in ne boš verjel, kako hiter lahko
postane srčni utrip tudi med plesom.

https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk&list=RDSWHS4HsgnUk&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=0SG16_kWpe0
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk&list=RDSWHS4HsgnUk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=6AtyyRVxT9g&list=RDSWHS4HsgnUk&index=15
To je za danes vse. Želim vam lep vikend, odpočijte se. Nekateri pa ste mi še nekaj dolžni (DB,
MAT preverjanje, SLJ Lenča Flenča, ŠPO ocenjevanje, NIT – kviz in grafi izmerjene
temperature).
V PONEDELJEK BOMO OB 9.00 IMELI VIDEOKONFERENCO (NAVODILA ZA OCENJEVANJE
MAT)

