
ČETRTI TEDEN UČENJA NA DALJAVO 

(6. 4. 2020 – 10. 4. 2020) 

Delo na daljavo postaja že naš vsakdan. Po treh tednih drugačnega dela, je čas, 

da se ozremo in pogledamo, kako nam je šlo. Učencem, ki ste mi pisali in 

pošiljali naloge, sem v sredo poslala vprašalnik. Nekateri ste se odzvali in ste že 

odgovorili na vprašanja. Razumela sem, kaj ste mi želeli posamezniki sporočiti. 

Vaši odgovori so bili zelo, zelo različni, celo nasprotujoči. Hvaležna sem vsem, 

ki ste odpisali in ste bili pripravljeni deliti z mano vaše dobre in slabe izkušnje, 

pa tudi težave na katere ste naleteli in mi nakazali, kje bi bilo potrebno še kaj 

izboljšati.      

Dragi osmošolci, pohvalila bom tisto polovico učencev iz obeh razredov, ki 

ste se odločili, da boste delali in vztrajali pri učenju. Vem, da ni lahko. 

Komu pa je? Vem, da morate garati in se močno truditi in zato sem na vas tudi 

ponosna.  

Osmošolci, še enkrat vas vabim, da mi pišete in oddajate naloge, ki jih določim. 

Če bomo v kontaktu, vas bom lahko spremljala in vam po potrebi pomagala. 

V tem tednu si boste ob gledanju video posnetka naredili zapiske in rešili nekaj 

nalog iz učbenika. Zapiskov in nalog tega tedna ni potrebno poslati.  

 

► KAJ IN KAKO 
 

1. PONAZARJANJE MEDSEBOJNO ODVISNIH KOLIČIN 

Ob ogledu video posnetka z naslovom MEDSEBOJNO ODVISNE 

KOLIČINE si oblikujte zapiske na šolsko stran zvezka. Povezava do tega 

video posnetka: 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=z1qRcHdrQbObRHaZd30SCuUn 

 

 

                        

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=z1qRcHdrQbObRHaZd30SCuUn


 

 

2. UTRJEVANJE PONAZARJANJA... 

Učbenik, str.112 - 113/ predlagam naslednji vrstni red reševanja: 

                                      2., 11., 6., 8., 7. in 4. 

                                     Če vam predlagani vrstni red ne ustreza, lahko rešujete  

                                     tudi drugače. 

 

3. DOPOLNILNI POUK 

Za vas pripavljam dopolnilni pouk ob video posnetku. Eden bo namenjen 

izrazom s spremenljivkami, drugi pa poglavju o krogu. Povezava do video 

posnetkov bo v mapi dopolnilni pouk, aktivna pa bo verjetno od torka naprej.  

Dopolnilni pouk si oglejte, če se vam bo zdelo potrebno. Ni nujno.  

 

►  ŠE ENA MISEL  

Ne preživi najmočnejša vrsta, niti najbolj inteligentna: preživi 

tista, ki se najbolje prilagaja spremembam. (Charles Darwin) 

 

Želim vam prijeten podaljšan vikend in slišimo se po praznikih.    

 

Evgenija Godnič 


