OIP ŠSP – 9. r, 18. 3. 2020

1. Ponovi izraze in pojme, povezane s tehniko in taktiko pri namiznem tenisu.
2. Oglej si posnetek, kako se ogreješ pred tekom: https://youtu.be/TPkUCjrbLY0

3. Izvedi gimnastične vaje – raztezne, krepilne in sprostilne. Če je možno, vaje izvajaj zunaj.
- kroži z glavo
- kroži z rameni
- kroži z boki
- izpadni korak naprej
- izpadni korak v stran
- počepi
- poskoki
- sklece
- stresi roke in noge
4. 6 min lahkotnega teka (če je možno v naravi).
5. Reši kviz o Olimpijskih igrah. Klikni povezavo: https://interaktivnevaje.si/sport/sport_gradiva/olimpijske_igre/olimpijske_igre_1.htm

OIP NI 3 9.r 18. 3. 2020

Ogledal si boš video na povezavi (https://www.youtube.com/watch?v=P3oeLOQVvyc). V njem
imaš na enem mestu zbranih zelo veliko uporabnih izrazov, ki ti bodo prišli prav, če boš moral
kadarkoli po nemško razložiti kako zdravsteno težavo. Pripravi si tudi zvezek in vanj zapiši
prevod spodnjih povedi.

SLOWENISCH
Bolan sem. Ne počutim se dobro.
Imam glavobol.
Boli me trebuh.
Boli me grlo.
Bolijo me ušesa.
Težko diham.
Imam vročino.
Imam drisko.
Imam močne bolečine.
Počutim se slabotno in utrujeno.

DEUTSCH

Predmet: LIKOVNA UMETNOST
Razred: 9. r. 18. 3. 2020
Likovna naloga: PERSPEKTIVA, ZRAČNA PERSPEKTIVA
Navodila za delo za učenca:
1. POJDI V NARAVO (če imaš možnost se sprehodi po drevoredu) IN OPAZUJ
V DALJAVI OBLIKE IN BARVE. OPAZI, DA SE Z ODDALJENOSTJO OBLIKE
ZMANJŠUJEJO IN BARVA IZGUBLJA SVOJO MOČ.
2. NAJDI ZANIMIV MOTIV, KJER BO VIDNA PERSPEKTIVA (zmanjševanje oblik
z oddaljenostjo npr. cesta, drevored, ulica) in MOTIV FOTOGRAFIRAJ.
3. NAJDI ZANIMIV MOTIV, KJER BO VIDNA ZRAČNA PERSPEKTIVA (pokrajina,
kjer se v prvem planu vidijo čiste barve, v drugem planu barve bledijo, v
tretjem planu vidimo le modrino oz. sivino in MOTIV FOTOGRAFIRAJ.
ŠE SAM NAJDI ZANIMIVE PRIMERE IZ NARAVE IN KOMPOZICIJE
FOTOGRAFIRAJ. Fotografije si shranjuj.
Ustvarjaš, rišeš in fotografiraš lahko tudi, kar te navduši. Uporabi kar navaden
pisarniški papir, svinčnik in barvice. Z veseljem si bomo ogledali tvoje
mojstrovine, ko spet pridemo nazaj v šolo in jih razstavili v šolski jedilnici.

Veliko ustvarjalnih uric ti želi učiteljica Anica Klobučar

MATEMATIKA
Pred izpolnjevanjem nalog te vsebine preberi splošna navodila za delo, ki so bila poslana
ob tej prvi vsebini.
DATUM: 18. 3. 2020

3. ura

9. a

TEMA: GEOMETRIJA
ENOTA: Geometrijski elementi v prostoru
Navodila:
-

Najdi delovni list s pomočjo spletne povezave
https://www.otroci.org/9r9/Odnosi_med_geometrijskimi_elementi.pdf
Rešuj 1. in 2. nalogo delovnega lista.
Odgovore pri 2. nalogi oblikuj tudi pisno - npr.: a II b
… »Premici a in b sta
vzporedni.«

Glede na Navodila za delo na daljavo iz matematike v času zaprtja šol od
16. 3. 2020 do preklica za učence 3. triade v zvezek prepiši primere, ki jih
rešuješ, in pokaži postopke reševanja in rešitve.
V Novem mestu, 18. 3. 2020.

Učitelj matematike:
Andrej Prah

SLOVENŠČINA – 9. a – 18. 3. 2020
Pozdravljeni,
verjamem, da ste uspešno rešili včerajšnje naloge. Predlagam vam, da ob
navodilih ponavljate jezikovne pojme in si redno pišete vprašanja, ki se vam
porajajo, da bomo potem skupaj vse razjasnili.
NAVODILO:
V delovnem zvezku nadaljuj z reševanjem nalog 17. enote Preberem, razumem,
opazujem in tvorim, ki so namenjene pregledni ponovitvi snovi.
Naredi naloge 13.–25. Ob reševanju si zapisuj, pri katerih jezikovnih vsebinah
imaš še težave.
Pa ne pozabite na skrb zase. Vse dobro.

TJA 9. R 18. 3. 2020

Učenci, naslednje naloge so vezane na enoto 4, ki jo sicer še nismo obravnavali,
ampak v bistvu ni to nova snov, ampak gre za ponovitev, kajti vprašanja ste v
različnih časih tvorili že velikokrat, tako da ne bi smel biti problem. Če ima kdo
kakšno vprašanje v zvezi z nalogo, pa mi ga naj napiše na moj elektronski naslov.

Danes naredi naslednje:
1. Odpri delovni zvezek na strani 35 in naredi vajo 5. Upam, da boš lahko
rešil/a slušno vajo, da imaš vse pripomočke.

2. Prav tako reši nalogo 6, na strani 35. Najprej tvori vprašanja z danimi
glagoli. Pazi - različni časi. Odgovori pa se nanašajo nate. Zanimiv bo drug
odgovor.

3. Odgovori na čim bolj izviren način. Vesela bom, če mi boš odgovor
pripel/pripela na moj elektronski naslov, sicer ga zapiši v zvezek.
What or who made you happy yesterday?
__________________________________________________________

DELO NA DALJAVO
DOP MAT 9. RAZRED

1. URA

18. 3. 2020

Navodila:
-

pozorno preglejte, če imate v zvezku zapisane datume in naslove tem iz
matematike, ki so podane na spletni strani http://os-smihel.si/pouk-na-daljavo/

-

zapišite si v zvezek, česa pri matematičnih vsebinah ne razumete

-

o nejasnostih se posvetujte lahko na daljavo s sošolci (po vašem dogovoru)

-

ali učečim učiteljem (vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 preko elektronskih
naslovov: 9.a: andrej.prah@os-smihel.si ; 9. b: milena.kosak@os-smihel.si)

V Novem mestu, 18. 3. 2020.

Učitelj dopolnilnega pouka matematike za 9. r:
Andrej Prah

