UČENJE NA DALJAVO – GRADIVO ZA 9. b RAZRED (14. 4. 2020)

DODATNI POUK KEMIJA
Navodilo za delo najdeš v spletni učilnici eAsistenta.

SLOVENŠČINA

Navodilo za delo najdeš v spletni učilnici eAsistenta.

MATEMATIKA (ANDREJA ŠPAJZER, DAMJANA PODPEČAN)

Navodilo za delo najdeš v spletni učilnici eAsistenta, kjer boš utrjeval svoje znanje.

MATEMATIKA (DANICA GOBEC)
Utrjevanje: SREDNJE VREDNOSTI, 10.4.2020
Danes boš ponovil srednje vrednosti.
Lahko rešuješ naloge v zbirki nalog, 2. del
ALI pa na spletni strani https://razlagamo.si
a) ZBIRKA NALOG
Če še imaš težave s snovjo, najprej natančno prouči že rešene zglede v zbirki nalog - 2.
del: str. 194 – 197
Reši vsaj dva primera ponujenih nalog za vsako temo. Domače delo poslikaj in naloži v spletno
učilnico ali pa pošlji na moj e – naslov.
ARITMETIČNA SREDINA
A: str. 202
B: str. 202, 203
C: str. 203, 204

MODUS
A: str. 205
B: str. 205, 206
C: str. 206

MEDIANA
A: str. 207
B: str. 207, 208
C: str. 209 /nal. 71 + še ena po
izboru(povezava vseh treh)

b) https://eucbeniki.sio.si/mat9/896/index.html vse štiri naloge: A, B, C
https://eucbeniki.sio.si/mat9/897/index.html leva polovica: A, B, C, desna polovica po izbiri

Oglej si nazoren prikaz risanja ŠKATLE Z BRKI, kot tudi računanja vseh srednjih vrednosti:
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30285#section-3
Domače delo poslikaj in naloži v spletno učilnico ali pa pošlji na moj e – naslov.

ANGLEŠČINA
Pozdravljen devetošolec, devetošolka,
ponovno te prosim, da poiščeš delovni zvezek in pisalo ter rešiš naslednje naloge:

·
·
·

stran 130, nalogi 3a in 3b
stran 131, nalogi 4a in 4b
stran 132, nalogi 5a in 5b.

Pomagaš si seveda lahko tudi s PONS slovarjem, ki ga najdeš na spletu.
Ob koncu dela si nalog ne pozabi tudi pregledati. Rešitve nalog najdeš v eni izmed prejšnjih
objav oziroma jih dobiš prihodnjič.
Želim ti maksimalno lep dan.

ŠPORT – DEČKI

OGREVANJE:
-

10 min neprekinjenega rahlega teka ali gibanja v različnih smereh (glede na
prostorske zmožnosti)
10 poljubnih dinamičnih ogrevalnih vaj -10 ponovitev (kroženja, zamahi, zasuki...)

GLAVNI DEL:
-

300 poskokov s kolebnico (lahko z vmesnimi odmori)
5x šprint (sam izmeri in označi s kredo, kamnom...30 metrov= 40 korakov)
3x8 poskokov s koleni do prsi z vmesnim poskokom (kenguruji)
Plank (mizica) na komolcih 3x 30 sekund
Sklece (lahko tudi na kolenih) 3x10

ZAKLJUČNI DEL:
-

3 raztezne vaje za roke, trup, noge (za vsak del telesa 3 vaje) držiš 15 sekund

Med vadbo in po njej spij dovolj tekočine.

ŠPORT – DEKLICE

Pozdravljeni.
Danes se bomo razgibavali s pomočjo igralnih kart. Dobro jih premešaj in iz kupa povleci 8
različnih kart. V spodnji tabeli poišči, katero vajo moraš opraviti. Če kart nimaš doma, si vsak
rdeči znak iz prvega stolpca v tabeli prepiši na lističe. Nato pa izvleči lističe. Lahko pripraviš
tudi tekmovanje med družinskimi člani. Določi sodnika , ki naj opazuje, kdo opravlja vaje
bolj natančno in kdo je pri tem hitrejši.

Upam, da so vam bile vaje všeč. Pazite na svoje zdravje!

KEMIJA
Dragi učenci 9.B,
Ta teden bomo spoznavali OGLJIKOVE HIDRATE.
V spletni učilnici si oglejte PowerPoint predstavitev, z ustno razlago snovi. Naredite izpiske, rešite
naloge. Med predstavitvijo imate tudi filmček poskusa »Dehidriranje glukoze«.

V spletni učilnici bom objavila še nalogo za preverjanje znanja. Rešite jo!
V kolikor imate težave z dostopom v spletno učilnico, mi pišite na doroteja.smej@gmail.com.
Ostanite zdravi,
učiteljica Doroteja Smej Skutnik

RAZREDNA URA

Navodilo za delo najdeš v spletni učilnici eAsistenta.

