Osnovna šola Šalovci
Šalovci 172
9204 Šalovci
Telefon: 559-80-10
Faks: 559-80-11
E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si

Splet: www.os-salovci.si

DELO NA DALJAVO: 23. 3. – 27. 3. (2. del tedenskih nalog)
Predmet: MAT, SLJ
Pozdravljeni, moji junaki 6. razreda!
Odlično ste začeli z delom. Pred vami je 2. del tedenskih nalog iz MAT in SLJ. Ob vseh dilemah in
vprašanjih sem vam na voljo preko elektronske pošte (marjeta.andrejek@guest.arnes.si).
Po potrebi bom določeno učno snov v šoli še dodatno razložila.
učiteljica Marjetka Andrejek

MATEMATIKA: (2 uri)

Učna snov: Koti – ponavljanje
Na spletni strani https://interaktivne-vaje.si (Matematika 6.-9. → Koti) si izberi
nekaj poljubnih nalog in jih poskušaj rešiti. (10-15 min).
Smer kota je v nasprotni
Zapis v zvezek: Koti – ponavljanje
smeri urinega kazalca.
Nariši kot AVB = 80 ° in kot MNO = 275°. Označi točke in lok.

Nariši vsaj tri poljubne a različne kote in jih poimenuj. Izmeri
njihovo velikost.
Seštej in odštej kota 𝛼 = 55°45' in 𝛽 = 24°34'. Pomagaj si z zvezkom.
Zapis mi pošlji na mail.
SLOVENŠČINA: (3 ure)
Učna snov: Spis: Razmišljanje o korona virusu
Da boš lažje začel, si oglej posnetek https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom-posebnaoddaja-za-otroke/174679078 (prvih 9 min) in bodi pozoren na podatke o korona
virusu. V zapis lahko vključiš tudi podatke, ki jih dobiš od pogovora s starši ali
podatke, ki si jih slišal po TV ali po spletu.
Spis zapiši v Word (pisava: Arial, velikost pisave: 12, poravnava: obojestranska).
Koliko naj zapišem? Preseneti me
.
Za ločilom je presledek!
Upoštevaj kriterije uspešnega pisanja:
- zapis po odstavkih
- uvod (zapišem nekaj splošnega, 2-4 povedi)
- jedro (ustrezna vsebina: preprečevanje, ukrepi, posledice, moje mnenje in
utemeljitev mnenja …)
- zaključek
- slovnična pravilnost (velike začetnice, ustrezna ločila, presledki …)
- zanimivost

Zapis mi pošlji na mail, da ti lahko pošljem povratno informacijo.
S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.
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Pomoč pri urejanju:

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

