NAČRT DEJAVNOSTI ZA POUK NA DALJAVO : 7. RAZRED (3. teden, od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020)
Sedmošolci, pred vami je urnik dejavnosti, ki jih boste opravljali v 3. tednu učenja na daljavo. Kot vidite, je urnik malo drugačen, razlikuje se
od običajnega. Predvsem ni toliko šolskih ur, niso vsi predmeti, ki jih imate sicer v urniku. Dejavnosti je manj, kar pomeni, da se pričakuje, da
boste te dejavnosti vsi uspeli izpeljati v tem tednu. Če pa vam ostane čas, pa je sedaj tudi priložnost, da uredite še kaj za nazaj (morda ste kje v
zaostanku, še niste uspeli ali imeli časa za vse naloge, ki smo vam jih dodelili).
Novost v tem tednu je tudi ta, da dejavnosti ne boste prejeli za cel teden naenkrat, ampak bodo objavljene sproti za vsak dan po predmetih. Zato
je vaša naloga, da spremljate objave na šolski spletni strani vsak dan sproti (navodila za delo bodo namreč objavljena vsak dan do 8. ure
zjutraj). Učitelji pričakujemo, da se boste povezali z nami, nas sproti kaj vprašali, nam poslali mnenje, poročilo, kako vam gre,..
Podrobnejše opise dejavnosti za posamezne predmete boste prejeli tako kot ste do sedaj, preko šolske spletne strani ali spletnih učilnic učiteljev.
URA

PONEDELJEK
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Skrb za osebno higieno: Ali si si danes že temeljito umil roke?
Preden začneš z delom za šolo, za vsaj 10 minut prezrači prostor, v katerem boš delal za šolo.
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3.

MAT
Prikaz medsebojno
odvisnih količin preiskava

NAR
Oddajniki in
sprejemniki zvoka

ZGO
Srednjeveška družba

DKE
Utrjevanje 1. poglavje

SLJ
Ponovitev učne snovi;
voščilnica

GEO
Potresi in cunamiji
TJN
Živali na kmetiji

MAT
Prikaz medsebojno
odvisnih količin –
urejanje preiskave
ŠPORT: po opravljenem delu za šolo je čas za šport, torej po vsakih 45 minutah je čas za 15 - 20 minut športa.
OPOMBE:

GUM
Izdelava kitare iz
kartona
AI1
Urejanje in popravljanje
govornih nastopov
LS1 / SLJ
Izdelava voščilnice,
voščilo

