DELO V 3. TEDNU 
Pozdravljeni šestošolci. Upam, da še vedno vsi zdravi, vedoželjni in pripravljeni
na nove izzive.
V prejšnjem tednu ste mi nekateri poslali modele celic. BRAVO ZA VSE TISTE!
Žal tega niste opravili vsi. Mislim, da ni tako težko fotografirati modela in
poslati slike? Naloge se vam bodo kopičile, če jih ne boste opravljali redno. Še
vedno velja, da modele lahko prinesete tudi v šolo, vendar jih bom sprejemala
le prvo uro naravoslovja. Ostali boste žal to temo podrobneje vprašani.
Rok za oddajo fotografij celic vam PODALJŠUJEM do petka, 3. 4. 2020, po tem
datumu sprejemam modele le še prvo uro naravoslovja, ko pridemo v šolo. Žal
imam tudi jaz veliko dela in če mi pošiljate slike kasneje je nemogoče slediti
vsemu.
Še enkrat prilagam naslov e- pošte
marjeta.kolbl@os-brinje.si

SEDAJ PA NAPREJ

1. URA 30. 3. 2020
Najprej preverite kako ste reševali tabelo. Vam je uspelo zapisati vse?
KISIK
OGLJIKOV DIOKSID
VODA
SONČNA ENERGIJA

FOTOSINTEZA
GRE IZ CELICE
GRE V CELICO
GRE V CELICO
Se pretvori v GLUKOZO
ali GROZDNI SLADKOR

CELIČNO DIHANJE
GRE V CELICO
GRE IZ CELICE
GRE IZ CELICE
Se pretvori iz HRANE
(glukoza, grozdni
sladkot) v ENERGIJO

Danes si boste ogledali video na spletu. Govori o celičnem dihanju. Kdor želi si
lahko v nastavitvah spremeni podnapise v slovenščino. Za lažje razumevanje
prilagam navodila za tiste, ki tega ne znate.
Najprej vtipkaš v spletni iskalnik naslov povezave ali pa preprosto klikneš na
spodnjo povezavo s tipko ctrl + levi klik na miški
https://www.youtube.com/watch?v=Py4R_Up2uBc

Odpre se vam spletna stran. Na zavihku, ki prikazuje nastavitve (obkroženo z
zeleno) se vam odpre orodna vrstica. Kliknete na Podnapisi (obkroženo z
modro).

V kolikor se vam ne prikaže jezik slovenščina, kliknete na samodejni prevod
(obkroženo z rumeno)

Z miško se pomaknete nižje in poiščete slovenščino.

Pojavijo se vam slovenski podnapisi.

Za tem si oglej film.
Po ogledu filma pod tabelo prepiši in odgovori na spodnji vprašanji.
1. Ali poteka fotosinteza v vseh živih bitjih? Odgovor tudi utemelji, torej
zapiši zakaj tako meniš.
2. Ali poteka celično dihanje v vseh živih bitjih? Odgovor tudi utemelji, torej
zapiši zakaj tako meniš.

2. URA 1. 4. 2020 prvi april
V tem tednu bomo pričeli obravnavati učno snov, ki obravnava KAMNINE.
Najprej si za uvod oglej film na spodnji povezavi. Podnapisov ne potrebuješ .
https://www.youtube.com/watch?v=zocutif0cQY

V zvezke zapiši naslov ZGRADBA ZEMLJE IN VRSTE KAMNIN.
Razmisli kaj v videu nikakor ne more biti res in kaj bi morda lahko bilo. Če želiš
mi po e- pošti pošlji svoja razmišljanja v dveh stavkih.
Nato si oglej PRVI del posnetka pouka na daljavo in zapiši kar boš izvedel iz
videa. Vse kar je zapisano z ZELENO ne prepisuj, to je samo za pomoč. Vse
ostalo prepiši in nariši prerez Zemlje. Skico opremi z vsemi pojmi, ki jih najdeš
na posnetku.

POVEZAVA NA UČNO SNOV:
https://drive.google.com/file/d/1dMyRq5n3Few9KZLh5RYRwrx8_fFVQni/view?usp=sharing

Za zaključek si oglej še video na povezavi
https://www.amnh.org/explore/ology/earth/plates-on-the-move2

Žal je tudi ta v angleščini. Strani ni možno opremiti s podnapisi. Je pa nazoren in
lahko razumljiv.
Če izvajaš pouk po urniku je danes 1. april. Pošlji mi kakšno šalo ali smešen
video.
Jaz vam pošiljam naslednje.
https://www.youtube.com/watch?v=bgxFHfNZID0

Če vam bo dolgčas ali bi me želeli karkoli vprašati bom vesela vaše e – pošte 
Lepo bodite in ostanite dobro razpoloženi.
Učiteljica Marjetka

