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KEMIJA 

Dragi učenec, učenka, 

 

v spletni učilnici te čaka Analiza preverjanja znanja Povezovanje delcev in dodatna razlaga snovi.  

 

Želim vam lepe počitnice in ostanite zdravi, 

Doroteja Smej Skutnik 

 

 

BIOLOGIJA 

 

Gradivo za celotni teden je objavljeno v spletni učilnici.  

 

ANGLEŠČINA 

Nadaljujete z delom, ki ste ga začeli v četrtek.  

 

MATEMATIKA 

Osmošolci! 

 

Zaključili smo z obravnavo snovi o krogu in jo tudi zelo dobro utrdili. Danes nadaljujemo na novo 

poglavje, to je poglavje o Pitagorovem izreku.  

Danes se boste spomnili lastnosti pravokotnega trikotnika. V spletni učilnici vas čakajo navodila za 

delo. 

 

SLOVENŠČINA 

Osmošolec, osmošolka,  

v času učenja na daljavo smo obravnavali tri Prešernove pesmi, in sicer balado  Povodni mož, 

romanco Turjaška Rozamunda in sonet Apel in čevljar.  

Današnjo uro boš namenil/-a spremljanju svojega znanja. V spletni učilnici te čaka vprašalnik, s 

pomočjo katerega boš preveril/-a, kaj vse že znaš in čemu boš še moral/-a nameniti nekaj 

pozornosti. Gre za način, ki smo ga uporabljali že v šoli in ti je poznan. 

Prav tako te vabim, da poglobiš znanje o sonetu, Prešernu in Kopitarju z ogledom oddaje na spodnji 

povezavi (razlaga Boštjan Gorenc - Pižama). 

https://val202.rtvslo.si/2020/04/knjizevnost-v-pizami-e01-france-preseren/ 

 

 

https://val202.rtvslo.si/2020/04/knjizevnost-v-pizami-e01-france-preseren/


DODATNA NALOGA ZA »PREŠERNOLJUBCE« 

Če bi bili v šoli, bi sedaj skupaj brali in obravnavali še eno Prešernovo pesem: Krst pri Savici. 

Toda pri tej pesmi bi potrebovali več pomoči učiteljice, kot nam jo trenutno omogoča spletna 

učilnica.  

Zato vabim le tiste, ki bi želeli spoznati še četrto Prešernovo pesem, predvideno za osmošolce, in 

ste se pripravljeni lotiti zahtevnejšega branja, da se tega dela lotite sami oziroma s pomočjo e-

učbenika.  

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2352/index.html 

V e-učbeniku boš to našel/našla na straneh 332 do 340.  

Če česa ne razumeš, mi lahko vedno pišeš.  

Ko boš pesem prebral/-a in razumel/-a vsebino, mi s svojimi besedami napiši obnovo in označi 

glavno književno osebo ter napiši kratko mnenje o pesmi.  

Delo bom ovrednotila s točkami.  

 

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

 

ONA 

Dragi učenec, učenka, 

 

v spletni učilnici te čaka navodilo za aktivnost "Žejni svet".  

 

Želim vam lepe počitnice in ostanite zdravi, 

Doroteja Smej Skutnik 

 

RVT 

6. in 7. učna ura – izbirni predmet RVT 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/04/ura-v-zivo.html 

 

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2352/index.html
https://robotikavtehnikirvt.blogspot.com/2020/04/ura-v-zivo.html

