NARAVOSLOVJE, 7. razred, teden 3
Ta teden bi vas prosila, da se mi javite po elektronski pošti
(katarina.kunaver@guest.arnes.si) ali po Lo. Polis pošti. Starši imajo veliko
svojega dela in veliko elektronske pošte. Pokažite, da postajate samostojni. Na
tak način bodo vprašanja in predlogi hitreje potovali med nami. Torej napišite
mi, kaj vam je bilo všeč, kaj mislite, da bi lahko bilo bolje, česa je preveč, česa
premalo, vaše predloge.
PRIPOROČILA ZA DELO:
 Še vedno velja, da se s starši odpravite v gozd in raziskujte naravo. V
zvezek za naravoslovje lahko zapišete ali narišete ali prilepite fotografijo
terenskega raziskovanja, lahko samo napišete vaše vtise. S sprehodom po
naravi boste utrdili vaš imunski sistem, prejeli zajetno »dozo« vitamina D
(upam, da bo spet posijalo sonce). Da ne govorim o sprostitvi od vseh
zadolžitev, s katerimi ste zasuti vi in vaši starši.
 Vabim vas, da v gradivu: Iluzije, ki jih lahko narediš sam doma 1. in 2. del,
objavljene na šolski spletni strani, v rubriki Prosti čas, najdete
eksperiment, ki vam ustreza in ga izvedete doma. Eksperimente zapišite,
narišite ali fotografije nalepite v zvezek, kjer imamo eksperimentalno delo.
Lahko tudi posnamete, naredite predstavitev in bomo potem v šoli to
pogledali ali pa mi pošljite po e- pošti.
 V prejšnjem tednu smo se snovjo premaknili malo naprej. To snov v
učbeniku temeljito ponovite (strani 93 do 97: SPUŽVE IN NEVRETENČARJI).
Preglejte in popravite izpiske. Če ste izpiske delali na računalniku,
poskušajte natisniti dokument in ga prilepite v zvezek.
 Ta teden imam za vas novo nalogo: če bi bili pri pouku, bi govorili o
VRETENČARJIH. Žal, moramo biti doma. Vaša naloga je, da si v učbeniku
preberete snov od strani 97 do 99. Snov res ni težka. Naredite izpiske.
Izberite si svojo najljubšo žival iz posamezne skupine. Slike lahko natisnete
ali prerišete. Pobrskajte po spletu (če imate to možnost), raziskujte te
skupine živali. Zapišite svoja opažanja v zvezek. Če vam je kaj nerazumljivo,
zapišite vprašanja in mi jih pošljete po elektronski pošti.

 Ne pozabite na pripravo na zagovore seminarskih nalog ali le predstavitev.
Navodila za to dejavnost ste dobili pri pouku. Nekateri ste mi že pridno
poslali predstavitve v pregled.
Ostanite zdravi. Pomagajte staršem, bratom, sestram, pokličite babice in dedke,
zelo vas bodo veseli.
Lep pozdrav in verjeli ali ne, pogrešam vas.
Vaša učiteljica Katarina Kunaver.

