8. A
POUK NA DALJAVO - petek, 17. 4. 2020
Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici.
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predmet
GUM
SLO
MAT
TJA
GEO
RTV

1. GUM
1. Naloge te čakajo v spletni učilnici.
2. Opravi naloge, ki jih do sedaj nisi!

2. SLO
NAVODILA ZA SLOVENŠČINO ZA petek, 17. 4. 2020
Osmošolec, osmošolka,
za nami sta že dve Prešernovi pesmi, danes nas čaka tretja, in sicer APEL IN ČEVLJAR.
Le kdo je Apel? Kako je povezan s čevljarjem? Odgovore boš prejel/-a v naslednjih urah.
Danes te vabim, da v berilu poiščeš pesem, jo prebereš in razmisliš, kakšno vprašanje (lahko seveda tudi
več) bi lahko zastavil/-a o sami pesmi.
Poveži se s kakšnim sošolcem/sošolko. Razmišljajta skupaj in mi skupaj pošljita vprašanja.
Vprašanja, ki jih bom dobila, mi bodo v pomoč pri pripravi ponedeljkove ure.
Se vidimo v spletni učilnici.

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.

3. MAT
PREVERI SVOJE ZNANJE
Naloge za preverjanje znanja in dodatna navodila te čakajo v spletni učilnici.
Če ne moreš dostopati, mi piši na mojca.arcet@depo.si

4. TJA
Pozdravljen osmošolec, osmošolka,
že je pred vrati vikend in vaša današnja naloga. Ste pripravljeni?


Včeraj smo brali besedilo o poletnih taborih in spoznali nekaj zunanjih in notranjih aktivnosti. Danes
najprej nekaj spletnih vaj, s katerimi boš utrdil/a besedišče:
o https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/gradiva_vocabulary/indoor/index.htm
o https://quizlet.com/8906438/indoor-activities-flash-cards/ (Najprej besedišče ponovi tako,
da klikaš na kartice in se pomikaš s puščico v desno. Nato izbiraš aktivnosti na levi strani.)
o https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/gradiva_vocabulary/outdoor/index.htm
o https://quizlet.com/8906620/outdoor-activities-flash-cards/ (Najprej besedišče ponovi tako,
da klikaš na kartice in se pomikaš s puščico v desno. Nato izbiraš aktivnosti na levi strani.)



Tako, besedišče smo ponovili in se malce poigrali. Sedaj pa le še zadnja aktivnost za danes. Odpri
delovni zvezek na strani 122 in reši nalogo 44 ter na strani 123 nalogi 45a in 45b. Rešitve dobiš
prihodnjič.

That is all for today. Have a wonderful weekend.
Mojca Vidmajer

5. RTV
6. in 7. učna ura – izbirni predmet RVT
Navodila najdeš na spodnji povezavi:
https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/04/vprasanja-za-utrjevanje-snovi.html

6. GEO
Navodila so za dve šolski uri, za petek, 17. 4. in ponedeljek, 20. 4. 2020.
S pomočjo učbenika 70 – 73 si naredi zapiske oziroma v celih povedih odgovori na spodnja vprašanja.
Najprej pa napiši naslov:
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE (ZDA)
1. OSNOVNI PODATKI (prva dva odgovora sta v učbeniku str. 70, ostala dva poišči na spletnih straneh)
 glavno mesto
 število zveznih držav
 površina
 število prebivalcev
2. NARAVNE IN DRUŽBENE RAZMERE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ (U 70, drugi odstavek, A 140)
 Naštej naravne razmere, ki so omogočile ZDA, da postanejo prva gospodarska sila na svetu.
 Navedi družbene razmere, ki so bile pomembne za razvoj ZDA.
3. INDUSTRIJA (U 70, 71, A 140 in 137)
 Kaj je bilo temelj za razvoj industrije?
 Kje so se razvila velika industrijska središča?
 Kateri dve industrijski območji sta se razvili v novejšem času?
 Kako industrija vpliva na okolje?
4. ENERGIJSKI VIRI
 Katerih energijskih virov imajo največ ?
 Na katerih rekah so zgradili velike jezove za hidroelektrarne?
5. KMETIJSTVO (U 72, 73, A 136 in 140)
 Kateri so najpomembnejši kmetijski pridelki v ZDA?
 Katere kmetijske dejavnosti prevladujejo na severovzhodu ZDA (ob Velikih jezerih)?
 Kaj pridelujejo v Osrednjem nižavju?
 Katere kulturne rastline pridelujejo na jugu države?
 Kakšna živinoreja prevladuje na zahodu države?
 Kaj pridelujejo v Kaliforniji?
 Ponovi pojme: intenzivno kmetijstvo, ekstenzivno kmetijstvo, ranč, farma (ustno).
6. POINDUSTRIJSKA DRUŽBA
 ZDA so poindustrijska družba. Kaj to pomeni? (U 73, zadnji odstavek)
Reši naloge v DZ, str. 82 – 84. Preberi besedilo na teh straneh, ker piše veliko zanimivosti.
V spletnem učbeniku https://eucbeniki.sio.si/geo8/2584/index6.html
na straneh 109 - 110 reši naloge.

