NAVODILA ZA DELO OD DOMA – MATEMATIKA IN BIOLOGIJA 8
Pozdravljeni učenci,
pred vami so navodila za pouk na domu za termin od 6. 4. do 10. 4. 2020.
Vso delo poteka natanko tako, kot prejšnji teden. Zelo pomembno je, da pošiljate slike
opravljenega dela. Vse, kar delate izven SDZ in zvezkov, si beležite in shranjujte v posebno
mapo.
Nekatera dodatna gradiva in navodila boste prejemali naknadno, na eAsistent (preko kanalov
in oglasne deske) ter na vaše elektronske naslove oziroma elektronske naslove vaših staršev,
zato jih redno preverjajte.
Če česar ne boste razumeli, me sproti kontaktirajte preko kanalov na eAsistentu ali preko
elektronskega naslova: lea.dominko@gmail.com

PONEDELJEK, 6. 4. 2020
»Ploščina krožnega izseka«
V zvezek zapišite naslov. Prepišite nalogo o pahljači (stran 99) in vsa pravila. S pomočjo
preglednice na straneh 99-100 poskusite ugotoviti, kako pridemo do obrazca za izračun
krožnega izseka. V zvezek prepišite navodilo 2. naloge (stran 100) in jo najprej poskusite rešiti
sami. Vidimo, da lahko krožni izsek izračunamo na dva načina – s sklepanjem ali pa s pomočjo
obrazca. To nalogo rešite na oba načina.
Rešite naslednje naloge: 1., 5.(2 poljubna primera), 7. Ostale naloge rešujte po svojih
zmožnostih. Za ponovitev znanja o preoblikovanju enačb lahko rešite še nalogi 14. in 16.

TOREK, 7. 4. 2020
»Ploščina sestavljenega lika«
Preberite nalogo v rubriki Mojster reši na strani 108. Vidimo, da smo prvotni lik preoblikovali
tako, da smo dobili like, katerim že znamo izračunati ploščino. To nalogo si prepišite v zvezek
(tudi skico).
Rešite naslednje naloge: 1. (a primer), 2., 3. (a primer). Ostale naloge rešujte po svojih
zmožnostih.
PONOVITEV: Ponovite obrazce za računanje obsega in ploščine likov, ki jih že poznate:
trikotnik, enakostranični trikotnik, pravokotni trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog … Te
obrazce si zapišite na kartončke ali trši papir (lahko uporabite tudi risalni list – razrežite ga na
6-8 manjših delov).

SREDA, 8. 4. 2020 in ČETRTEK, 9. 4. 2020
MATEMATIKA
»Utrjevanje« - 2 šolski uri
Poskusite rešiti vsaj polovico nalog na straneh 114-116. Pomagajte si z že rešenimi nalogami
in razlago, ki sem vam jo sproti pošiljala. V zvezek napišite samoanalizo.
Vzemite svoje kartončke z obrazci in preglejte celoten 4. del SDZ. Na kartončke si zapišite vse
obrazce, ki smo jih spoznali pri poglavjih »Večkotniki« in »Krog in deli kroga«.

BIOLOGIJA
»Hormoni uravnavajo delovanje telesa«
Preberite besedilo v učbeniku na straneh 78-79 in rešite stran 59 v delovnem zvezku. Za
razvedrilo lahko rešite tudi križanko na strani 60.
Do naslednjega tedna na A4 list odgovorite na vprašanja iz rubrike Preveri svoje znanje na
strani 81. Med zapiske v delovni zvezek si izpišite pojme, ki jih najdete ob koncu poglavja o
živčevju.

Dodatno razlago in videoposnetke najdete na prosto dostopni spletni strani
https://www.irokusplus.si/, kjer pod zavihkom »Moja iZbirka« izberete predmet »Biologija 8«,
v kazalu pa poiščete poglavje »Žleze in hormoni«.

Za pomoč pri reševanju in za utrjevanje znanja, se lahko poslužujete tudi e-vsebin, dostopnih
na naslednjih povezavah:
-

https://eucbeniki.sio.si/matematika7/index.html
www.e-um.si
www.iRokus.si
http://sl.lefo.net/

Lep pozdrav in pazite na svoje zdravje,

Lea Dominko

