PREDEN ZAČNEMO, ŠE NAVODILO ZA ODDAJO
PROJEKTNE NALOGE ZA ŠPORT.
Ves material, ki ste ga pripravili, zberite v enem – skupnem
dokumentu (Word, PPT), lahko tudi tvoja varianta in mi jo
pošlji na šolski spletni naslov najkasneje do ponedeljka, 11. 5.
2020. Vse naj bo na ENEM MESTU.
MATEMATIKA
V zvezek in DZ zapiši: petek, 8. 5. 0200
Danes bomo nadaljevali s pisnim deljenjem.
Napiši naslov: PISNO DELJENJE DO 10 000
Na kaj moramo paziti pri pisnem deljenju:
1.
2.
3.
4.

Določimo število, s katerim začnemo deljenje (označimo z rdečo vejico),
Pazim, na podpisovanje ostanka pod deljenec,
Ostanek pod deljencem mora biti manjši od delitelja,
Naredimo preizkus.

Reši naloge v DZ/4, str. 8 in 9.
Pozor:
-

Pri nalogi ena moraš namesto črte pod računom zapisati =
Podčrtaj podatke v besedilnih nalogah.

SLOVENŠČINA Znanka ali uganka 4
V zvezek in DZ zapiši: petek, 8. 5. 0200
Nadaljujemo z besedami nagajivkami.
Reši naloge v DZ/86, 87.
POZOR.
Čeprav je kar nekaj nalog povezanih z zvočnim posnetkom, so rešljive tudi brez.
Zato se prosim potrudi in reši tudi te naloge.
PRI VSEH BESEDAH NAGAJIVKAH NAGAJIVE GLASOVE OZNAČI
Z RDEČO BARVO.

GLASBENA UMETNOST – Projektno delo, ocenjevanje

V zvezek zapiši: petek, 8. 5. 2020
Napiši še: Glasbeni izziv - projektno delo
1. Napiši besedilo in ga pošlji v Wordovem dokumentu na šolski naslov
2. Začni s snemanjem:
Postopek:
- Glasbeno podlago si predvajaš na računalniku
- Z Vibrom posnameš zvok in svoj glas
Zagotovo obstajajo tudi druge tehnične rešitve. Če jih boš našel/a, jih seveda
izkoristi, le izdelek naj bo na koncu pravi.
Na šolski mail pošlji besedilo in posnetek najkasneje do 13. 5. 2020.
Izdelek bo ocenjen. To bo ocena, pridobljena na drugačen način.
Nadaljuješ s projektnim delom – zapis besedila, ki mi ga danes tudi posreduješ –
kot priponko v Wordu mi pošlješ na šolski »mail.«
Če ne veš kako se to naredi, se slišiva.

