DELO V 4. TEDNU 
Pozdravljeni šestošolci. Upam, da še vedno vsi zdravi, vedoželjni in pripravljeni
na nove izzive.
V prejšnjem tednu mi je večina poslala modele celic. BRAVO ZA VSE TISTE! Žal
tega še vedno niste opravili čisto vsi.
Hvala tudi tistim, ki ste mi poslali šale in pohvalili moje predavanje na daljavo.
Ni ga posneti tako lahko.
SEDAJ PA NAPREJ
1. URA 6. 4. 2020
Najprej preglejmo odgovore prejšnjega tedna
1. Ali poteka fotosinteza v vseh živih bitjih? Odgovor tudi utemelji, torej
zapiši zakaj tako meniš.
Ne. Fotosinteza poteka samo v rastlinah, saj imajo samo one
kloroplaste, ki lahko opravljajo ta proces.
2. Ali poteka celično dihanje v vseh živih bitjih? Odgovor tudi utemelji, torej
zapiši zakaj tako meniš.
Da. Vsa živa bitja so zgrajena iz celic in vse celice potrebujejo za
delovanje energijo. Energija se v celici sprosti takrat, ko kisik preide do
mitohondrijev.
Danes si boste ogledali dva videa na spletu. Tokrat žal ni prevodov v
slovenščino. Posnetki so razumljivi tudi, če so v angleščini.
Prikazujejo vrste kamnin.
Poznamo :
1. MAGMATSKE ali VULKANSKE
2. SEDIMENTNE ali USEDLINSKE
3. METAMORFNE ali SPREMENJENE
Morda samo en prevod PRED OGLEDOM FILMOV. Magmatske kamnine so v
angleščini IGNEUS ROCKS, vse ostalo boste razumeli.
1. VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=PrN7jygu4cQ
2. VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=tVy3dzLSMLg

2. URA 8. 4. 2020
Nadaljevali bomo z ogledom 2. dela posnetka o KAMNINAH.
Nadaljujete zapis z 2. točko. Zapisujete vse do razlage o kremenu. Poleg tega
boste narisali vulkan in ga opremili z vsemi pojmi, ki jih morate tudi razložili.
Razlaga je na posnetku.
POVEZAVA NA UČNO SNOV:
https://drive.google.com/file/d/1JntmNLnwRkc2AGQKpwRCpdBV8z7qFuBJ/vie
w?usp=sharing

Za zaključek raziskuj še spletno stran na spodnji povezavi:

http://www.onegeology.org/extra/kids/slovenian/home.html
lahko pa v spletni brskalnik zapišeš le ONEGEOLOGY KIDS in boš prišel na
zgornjo stran.
Uživaj.

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

