GOSPODINJSTVO – MODNA REVIJA
1.naloga
Poišči tri vrste različnih oblačil (npr. očetova srajca, tvoje hlače, mamine čevlje;..). Poskusi biti čim
bolj zabaven. Oblačila si lahko tudi izdelaš iz vreč za smeti.
2. naloga
Vse tri preobleke fotografiraš in mi slike pošlješ na mail (natasa.bodlaj@ossmarje.si). Na mail napiši
še:
Preobleka (1, 2 ali 3) : kolekcija: npr. pomladna, poletna, športna, …. (kar ti pade na pamet)
opis: npr. babičin klobuk, mamina obleka, sestrine čevlje,….
3. naloga
Napiši, katero tvojo preobleko lahko objavim na naši oglasni deski.

Za idejo pošiljam nekaj fotografij iz prejšnjega leta.

Ste dobili idejo!!!. Mislim, da ne bo težko pa še zabavali se boste.

ŠPORT (VID, LUCAS, AJDA, TADEJ) ostali oceno že imate. KAROL, ti si med oceno, tako da
velja tudi zate, če želiš imeti 5.
Izberete poljuben šport. Na kratko opišete njegovo zgodovino (kako, kje in kdaj se šport
pojavi); opišete, kako se šport igra; naštejete vsaj tri pravila; izberete enega športnika (iz
tega športa) in ga kratko opišete. Lahko izdelate PPT, lahko naredite podroben miselni vzorec
ali seminarsko nalogo. Ne glede na vrsto izdelka, ki ga boste izbrali, dodajte tudi slike.
Primer PPT si oglejte tukaj, čeprav ni vsega, kar moraš narediti, nekaj stvari je pa odveč:
https://www.slideserve.com/tania/odbojka.

LUM (LUCAS, TJAŠA, AJDA, ANA, JAKOB Š., RONJA) ostali oceno že imate. UROŠ, KRISTJAN
vidva sta med oceno. Če želita imeti 5, potem bosta likovni izdelek oddala tudi vidva. Tadej je
že oddal.

Torej, oddajte mi poljuben likovni izdelek. Lahko izberete tudi tistega, ki ste ga pri delu na
daljavo že oddali (npr. metulj, slika slovenskih slikarjev).
Potrudite se!!!
NIT
Ustno bom ocenjevala snov od zraka do gašenja. Vprašanja, ki vam bodo v pomoč, vam
pošljem jutri na vaše maile. Snov bomo po počitnicah najprej preverjali preko kviza, nato pa
pošljem navodila, kako bo ocenjevanje potekalo.

MAT
Ocenjevala bom množenje in deljenje z dvomestnim številom, dele celote, pretvarjanje
prostornine in časa, številske izraze in potence. Zadnji dve vsebini bomo še delali po
počitnicah. Najprej bom vso snov preverili v obliki kviza, nato pošljem navodila o načinu
pisnega ocenjevanja.

DRU
Oceno že imate. UROŠ, KENAN IN VID – vi ste med oceno, zato se bomo po počitnicah
dogovorili, kako boste oceno izboljšali.
SLJ
Oceno že imate. LUCAS, ti si med oceno. Po počitnicah se bova dogovorila, kako boš oceno
izboljšal.

Kljub temu, da bo to vse naše ocenjevanje, bom znanje še naprej preverjala, da ne bo
težav naslednje šolsko leto.

LEPE POČITNICE VAM ŽELIM!

