Torek, 31. 3. 2020, ZGODOVINA
6. a
Draga učenka, dragi učenec.

Glede na to, da še ne vemo, kdaj se bomo vrnili v šolske klopi, ko pa se bomo, nas bo čakalo
pridobivanje ocen, je pomembno, da veste naslednje:
Pisno ocenjevanje je predvideno v torek, 14. aprila.
Zato bomo naslednji torek, 7. aprila, preverjali znanje. Pričakujem sodelovanje vseh učencev.
Ko bo na vrsti ocenjevanje znanja, ga bomo izvedli v obliki, ki bo primerna za trenutne
razmere. Potrebne informacije boste dobili pravočasno.
Upam, da vam gre šolsko delo na daljavo dobro od rok in vam želim čim več radovednosti. Za
morebitne težave pri učenju ali v zvezi z vprašanji, ki se vam porajajo se lahko preko e-pošte
kadarkoli obrnete name.
Vam in vaši družini želim vse dobro, veliko zdravja in prijaznih trenutkov v objemu družine.
Skupaj zmoremo!
Vaša učiteljica zgodovine, Bojana Morato
bojana.morato@oskosmac.si
Vsebina:

ČLOVEK RAZISKUJE – MATEMATIKA

Pripomočki:
Samostojni delovni zvezek Raziskujem preteklost 6 (RokusKlett), str. 84 in str. 89-91
Cilji:
Učenci:
-

Ponovijo znanje o medicini
Spoznajo vzroke za nastanek matematike.
Opišejo matematično znanje prvih civilizacij.

UVOD:
A) UTRJEVANJE UČNE SNOVI PREJŠNJEGA TEDNA – RAZVOJ MEDICINE
-

Odpri SDZ, str. 84 in reši nalogo 4.

Nalogo SDZ 84/4 fotografiraj in mi jo pošlji na moj e-naslov, da jo pregledam.
-

USTNO: Na isti strani so tudi vprašanja Ponovimo, Premisli in Moj domači kraj.
Na ta vprašanja odgovori ustno.

B) KAJ BOMO SPOZNALI DANES?
Danes bomo nadaljevali s spoznavanjem prvih znanosti. Prejšnjo učno uro na daljavo si
spoznal/a medicino, danes pa matematiko. Matematika je znanost, ki jo zelo dobro
spoznavate že od 1. razred osnovne šole. Že stara ljudstva so zgodaj ugotovila, da je
matematika uporabna v vsakdanjem življenju. Če so hoteli sešteti gosi, izmeriti velikost polja,
poznati obveznosti do države, postaviti svoje bivališče … za vse te dejavnosti in še za noge
druge so potrebovali računanje.
Razvoj matematike boš spoznal/a s pomočjo samostojnega delovnega zvezka.

NAVODILA ZA DELO:
1. Odpri SDZ, str. 89. reši nalogo 1.
2. Zakaj so se pojavile številke? Zato, ker so jih potrebovali.
Za kaj vse so potrebovali številke boš zvedel/a s pomočjo besedila v vijoličastem
okvirčku. Preberi besedilo in reši nalogi 2 in 3.
3. Razmisli, za kaj vse vaša družina potrebuje matematiko?
Tudi stara ljudstva so že zelo zgodaj ugotovila, da je matematika zelo uporabna veda .
Preberi besedilo v SDZ, 90 in reši nalogo na str. 91/ 4.

Tudi nalogo SDZ 90/4 fotografiraj in mi jo pošlji na moj e-naslov, da jo
pregledam.

ZAKLJUČEK:
Oglej si še oddajo Infodrom: Zabavna matematika
Če povezava ne dela, jo skopiraj in prilepi v iskalnik.

https://www.youtube.com/watch?v=ai9xcs4YLr4

7.a
Draga učenka, dragi učenec.

Glede na to, da še ne vemo, kdaj se bomo vrnili v šolske klopi, ko pa se bomo, nas bo čakalo
pridobivanje ocen, je pomembno, da vas spomnim na naslednje:
Pisno ocenjevanje je predvideno naslednji torek, 7. aprila.
Zato bomo danes preverjali znanje. Pričakujem sodelovanje vseh učencev.
Ko bo na vrsti ocenjevanje znanja, ga bomo izvedli v obliki, ki bo primerna za trenutne
razmere. Potrebne informacije boste dobili pravočasno.
Upam, da vam gre šolsko delo na daljavo dobro od rok in vam želim čim več radovednosti. Za
morebitne težave pri učenju ali v zvezi z vprašanji, ki se vam porajajo, se lahko preko e-pošte
kadarkoli obrnete name (nekateri med vami to že zelo uspešno počnete, česar sem tudi zelo
vesela).
Vam in vaši družini želim vse dobro, veliko zdravja in prijaznih trenutkov v objemu družine.
Skupaj zmoremo!
Vaša učiteljica zgodovine, Bojana Morato
bojana.morato@oskosmac.si

Učna enota: PREVERJANJE ZNANJA – RIMSKI IMPERIJ
Cilji:
Učenec:
► Preveri svoje znanje iz poglavja Rimski imperij

V posebnem Wordovem dokumentu je preverjanje znanja. Zajeta je učna snov RIMSKI
IMPERIJ.
Ker ne želim, da bi preverjanje tiskal/a, tokrat ni dokument v pdf obliki.
Odgovore piši neposredno v dokument, svoje odgovore obarvaj z modro ali zeleno barvo,
da bodo vidni.

Rešeno preverjanje mi pošlji na moj e-naslov.
Rešitve preverjanja bom poslala v naslednjih dneh, da ga boš lahko
tudi sam/a pregledal/a.

9.a
Draga učenka, dragi učenec.

Glede na to, da še ne vemo, kdaj se bomo vrnili v šolske klopi, ko pa se bomo, nas bo čakalo
pridobivanje ocen, je pomembno, da vas spomnim na naslednje:
Pisno ocenjevanje je predvideno za naslednji četrtek, 9. aprila.
Zato bomo v četrtek, 2. 4., preverjali znanje. Pričakujem sodelovanje vseh učencev.
Ko bo na vrsti ocenjevanje znanja, ga bomo izvedli v obliki, ki bo primerna za trenutne
razmere. Potrebne informacije boste dobili pravočasno.
Upam, da vam gre šolsko delo na daljavo dobro od rok in vam želim čim več radovednosti. Za
morebitne težave pri učenju ali v zvezi z vprašanji, ki se vam porajajo, se lahko preko e-pošte
kadarkoli obrnete name (nekateri med vami to že zelo uspešno počnete, česar sem tudi zelo
vesela).
Vam in vaši družini želim vse dobro, veliko zdravja in prijaznih trenutkov v objemu družine.
Skupaj zmoremo!
Vaša učiteljica zgodovine, Bojana Morato
bojana.morato@oskosmac.si

Učna enota: Gospodarske

spremembe v 20. In 21. stoletju

Utrjevanje znanja – uči se!!!!
Cilji:
Učenec:



Utrjuje znanje iz poglavja o gospodarskih spremembah v 20 in 21. Stoletju.

Potrebuješ
- zvezek
- učbenik Raziskujem preteklost 9, str. 69-77
UVOD:
Zaključili smo poglavje o gospodarstvu v 20. in 21. stoletju. Na vrsti je učenje. Ker bomo v
četrtek preverjali znanje je priporočljivo, da se na to pripraviš.
Že pred 14 dnevi si s pomočjo vprašanj, ki sem ti jih pripravila, utrjeval/a znanje o hladni
vojni, danes boš utrdil/a znanje o gospodarstvu.

NAVODILA ZA SAMOSTOJNO DELO:
1. Pri učenju si pomagaj z vprašanji ponovimo in razmisli na straneh: 70, 73, 75 in 77.
Uči se tako, da na vprašanja odgovoriš ustno.
Če odgovora ne poznaš, ga poišči v učbeniku ali pa se obrni name.
2. IZDELAJ »PLONK LISTEK« o gospodarstvu v 20 in 21. stoletju, ki ne sme biti večji od
15x10 cm. Izpolnjen naj bo le na eni strani.

»Plonk listek« fotografiraj in mi ga pošlji na e-naslov, da ga pregledam.

