15. 4. 2020, 9. c

0. ISP SLJ, Marija Kronovšek

DOMAČE DELO UČENCEV PRI ISP – SLOVENŠČINA
Dragi učenci,
Še vedno čakam, da se mi oglasite, če boste naleteli na težave pri reševanju (pri kateri koli nalogi, ki jo
dobite pri slovenščini). Obrnite se po pomoč name, in to kadar koli (tudi ko ISP ni na urniku). Lahko mi
vprašanje zastavite v spletni učilnici ali pa po e-pošti (marija.kronovsek@gmail.com).
Marija Kronovšek

1. SLJ 1, 5, , MAT 2, 3, 4
2. MAT 1, 5, SLJ 2, 3, 4
SLOVENŠČINA:
Devetošolka, devetošolec,
v preteklih urah smo ponovili, kar ste se v prejšnjih letih učili o besednih vrstah in podvrstah, spoznal/a pa si še
členek in medmet.
Danes boš z reševanjem nalog v delovnem zvezku preveril/a svoje znanje. V prvem delovnem zvezku se na strani 80
začne sklop nalog z naslovom VAJA DELA MOJSTRA.
Z reševanjem nalog 1–9 boš utrdil/a znanje o medmetih, členkih, veznikih in predlogih. Te naloge so obvezne.
Dodatne naloge so naloge 10–13.
Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.

MATEMATIKA

Navodilo za preverjanje znanja te čaka v spletni učilnici.
3. GUM, Mija Novak
Navodilo za delo te čaka v spletni učilnici!

4. GEO, Irena Ramšak
5. GEO, Irena Ramšak
Navodilo je za dve šolski uri.
Napiši nov naslov:
KMETIJSTVO
 Iz učbenika na straneh 46 – 49 izpiši bistvo po poglavjih. Ključne besede so:
● Kmetijstvo v preteklosti
● Razmere za kmetijstvo (naravne razmere, družbene razmere)
● Kmetijske panoge
● Vloga kmetijstva
● Prihodnost kmetijstva
● Skupna kmetijska politika EU
 Reši naloge v DZ str. 60 – 68. Na strani 66 imaš navedene pojme, ki smo jih obravnavali že v 7. in 8.
razredu, nov pojem je le melioracija. Pri melioraciji gre za izboljšanje lastnosti prsti ali z izsuševanjem ali
z namakanjem zemljišča.

 Kmetijstvo je zelo lepo razloženo in podkrepljeno s slikami in nalogami v e učbeniku (glej spodnjo
povezavo) na straneh 87-96. Predlagam, da znanje utrdiš s pomočjo teh zapisov, lahko pa tudi dopolniš
zgornje zapiske.
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2627/index.html

Uspešno delo ti želim.

6. 7. OGL, Andreja Špajzer

OBDELAVA GRADIV: LES – projektna naloga
Navodilo za delo te čaka v spletni učilnici!
Uspešno in varno delo želim,
učiteljica Andreja Špajzer

6., 7. POK, Nevenka Jerin
Gradivo se nahaja v spletni učilnici.

7. NI3, Mojca Kacjan
SREDA, 15. 4. 2020
Obišči spodaj zapisano spletno stran.
https://quizlet.com/500557436/nemscina-ni3-flash-cards/
Zate sem sestavila niz vaj, ki ti bodo omogočile ponavljati nepravilne glagole, ki smo jih do sedaj spoznali.
Ko odpreš zgoraj zapisano spletno stran vidiš tole:

Tukaj so kartice namenjene učenju in
ponavljanju. Če stisneš na kartico vidiš
preteklik in prevod.
Če stisneš spodaj na puščico se pomakneš
na naslednji glagol.

Sedaj nadaljuješ po levem zavihku.








LEARN: glagolu najdi ustrezno preteklo obliko
WRITE: zapiši preteklo obliko oziroma glagol
SPELL: zapiši kar slišiš
TEST
MATCH: igra spomina
GRAVITY: igra gravitacije
Iz posamezne aktivnosti se nazaj vračaš levo zgoraj, kjer piše BACK.

Uspešno utrjevanje ti želim.

Mojca Kacjan

