Dragi učenci
Ta teden ste mi zelo slabo pošiljali fotografije opravljenega dela.
V petek ob 10.00 so rezultati: 2 učenca iz 8.a in 3 iz 8.b!

SKRAJNI ROK ZA ODDAJO NALOG 2. IN 3. TEDNA JE: 8.4.2020
ROK ZA ODDAJO NALOG 4. TEDNA JE : 14.4.2020

Ker ne vem, če vam je delo delalo težave, vam ne morem napisati dodatnih navodil.
Dokler nimamo e-učilnice moje delo poteka zelo »po kavbojsko«. Zato vam včasih napišem,
da mi pošljite slike opravljenega dela še 1x, ker VSE izgubim, če si ne zapišem takoj. Ne
arhiviram. Hvala za razumevanje in hvala tistim, ki delate in mi pošiljate.
Vašega opravljenega dela ne morem brati in vsakemu posebej popravljati. Zato vsakemu
napišem, naj preveri, če ima prav. Ko dobimo e-učilnico, bomo tudi to težavo hitro odpravili.
Ta teden imamo na urniku 1 uro pouka. Začeli bomo s Kožo, nadaljevali pa bomo v 5. tednu.
Potrebujemo:
Zvezek
Učbenik stran 92
iRokusplus – če se še niste registrirali, naredite to TAKOJ. Gradiva so odklenjena in
dostopna vsem. Prvič se moraš REGISTRIRATI, naslednjič vstopaš s PRIJAVO.
Navodila:
Besedilo napisano s črno barvo prepiši, z modro, ležečo pisavo so napisana navodila.
Vedno prepiši v zvezek vprašanje in potem napiši odgovor. Zvezki so vse kar imate. Od
kvalitete zapisa v zvezku bo odvisno, kaj se boste uspeli naučiti.
Da je delo opravljeno, potrebujete le učbenik in zvezek. iRokusplus pa vam daje dodatno
razlago, filme, naloge, animacije…. Odločitev, kako se boste lotili naloge in katere vire boste
uporabili trenutno prepuščam vam.
Zvezek v roke in začnemo!

Če se boste odločili natisniti naslednjo stran, izbrišite moder, ležeč tekst!

KOŽA
Koža je meja med notranjostjo in zunanjostjo telesa.
1. ZGRADBA KOŽE

Preriši / natisni in prilepi Uporabljaj besede: vrhnjica, usnjica, podkožje
Niso napisane čutne celice / živčni končiči – poišči jih in označi
Plasti kože:
 vrhnjica
 usnica
 podkožje.
Še enkrat napiši posamezno plast in napiši, katere strukture so v posamezni plasti – npr.
dlaka, las. Poglej še v učbenik in iRokusplus!
Vrhnjica:
Usnica:
Podkožno tkivo:
2. NALOGE KOŽE
Koža ima številne naloge. Poišči v učbeniku in napiši vsaj 5 nalog kože!

