Pouk na daljavo za NARAVOSLOVJE
od 30. 3 do 3. 4. 2020
Pozdravljen/a!
Pa je en teden za nami. Upam, da ste vsi zdravi in da ste pri delu samostojni in organizirani kolikor se le da.
Seveda ni prepovedano za kakšno zadevo povprašati starše ali nas učitelje. Čaka nas novo delo, zato se bomo
morali vsi skupaj maksimalno potruditi, da nam bo potem, ko se spet vidimo lažje. Upam da s prejšnjo nalogo
niste imeli težav. 
Po končanem delu, če želiš lahko pošlješ sliko opravljenega dela na elektronsko pošto
anja.spiljar@gmail.com ali damjana.slander@guest.arnes.si, drugače bomo opravljeno delo pregledali, ko se
spet vidimo v šoli oz. vam pošljem naslednjič rešitve.

PREDMET

SNOV

ZAPIS V ZVEZEK

Naravoslovje 7
7. a in 7. c

Živali –
3.2 Življenje v
gozdu

- Prišli smo že do vretenčarjev v gozdu, zato se najprej na spletni
strani učimse.com registriraj s svojo kodo v delovnem zvezku
(kdor se še ni – na začetku šolskega leta smo to pokazali in se
dogovorili!!!). Ko prideš v sistem nato odidi na otočje od 6. do 9.
razreda, pod MEDIATEKO ter naravoslovje 7 in si oglej posnetek
oz. film o DVOŽIVKAH in reši naloge na strani 129 in 130.
- Otok vampirja Vladimirja za 7. razred pa vam ponuja kar nekaj
zanimivih vaj – kdo bo izbral največ cekinov za snovi in
valovanje? Tri, štiri ZDAAAAAAAAAJ
- Enako narediš še za PLAZILCE. Ogled filma in reševanje nalog
na strani 132 in 133.

Naravoslovje 7
7. b

Živali –
3.2 Življenje v
gozdu

- Za vse gradbene tipe, ki si jih dobil ta teden za delo na daljavo
dopolni zapiske v zvezku tako kot smo se dogovorili.
- Na strani 125 in 126 reši vajo SPOZNAVAM ENAKONOŽNE
RAKE.
- Prišli smo že do vretenčarjev v gozdu, zato se najprej na spletni
strani učimse.com registriraj s svojo kodo v delovnem zvezku
(kdor se še ni – na začetku šolskega leta smo to pokazali in se
dogovorili!!!). Ko prideš v sistem nato odidi na otočje od 6. do 9.
razreda, pod MEDIATEKO ter naravoslovje 7 in si oglej posnetek
oz. film o DVOŽIVKAH in reši naloge na strani 129 in 130.
- Otok vampirja Vladimirja za 7. razred pa vam ponuja kar nekaj
zanimivih vaj – kdo bo izbral največ cekinov za snovi in
valovanje? Tri, štiri ZDAAAAAAAAAJ
- Pred vsemi vajami je nekaj teorije, ki jo je potrebno prebrati.
- Za vse gradbene tipe, ki si jih dobil ta teden za delo na daljavo
dopolni zapiske v zvezku tako kot smo se dogovorili.

Veliko se

!!!!!!!!!!!!!!! Smeh je pol zdravja.

Skupaj zmoremo vse. Ostani doma!

