Dragi učenci 6.a in 6.c!

Nekaj časa bo naše skupno delo potekalo »na daljavo«. Verjamem, da boste aktivni
in boste odgovorno pristopili k samostojnemu delu (vsaj del dopoldanskega časa).
Naša skupna ura je res šele v četrtek, jaz pa vam že v ponedeljek dajem navodila.
Vaša odločitev je, kdaj boste zahtevano naredili in kako si boste organizirali čas;
poskrbite le, da bo delo opravljeno do petka.

NAJ VAS MALO SPOMNIM:
- Zadnji dve uri smo namenjali ROTACIJI
- Ponovi in se nauči, kar smo zapisali v zvezek
- Poglej, če imaš do konca izpolnjen UL, ki si ga dobil nazadnje (vstaviti si moral
nekaj besed, naredili smo ga skupaj v šoli) in ga prilepi v zvezek.
- Na spodnjem delu tega UL sta bili dve nalogi. Če ju še nisi rešil, poskušaj to
narediti. V pomoč naj ti bo ATLAS, str.183 spodaj.

Če rad brskaš po spletu, ti bo morda zanimiva spletna stran:
https://www.timeanddate.com/worldclock/
(smo jo že imeli odprto v šoli)
Ravno tako imaš sedaj brezplačen dostop do spletnega učbenika: (to je tisti, kjer si
pri pouku ogledujemo filmčke. Kako do njega imaš zapisano v priponki.

ZA VEDOŽELJNE (ni obvezno):
Pobrskaj in razloži pojem DATUMSKA MEJA in zapiši v zvezek.

POMEMBNO: Ta teden pri geografiji nimaš veliko dela, zato izkoristi urico
namenjeno temu predmetu za to, DA UREDIŠ ZVEZEK.

V petek pripnem rešitve, da boš lahko svoje delo preveril, do takrat pa pazite nase
in na svoje bližnje ter ostanite zdravi!

Učiteljica Andreja Svetičič

Pozdravljeni učenci!
Kako vam gre vaše samostojno delo, ko ne sitnarimo s spraševanjem?
Upam, da ste se dobro znašli, uredili zvezek, dopolnili manjkajoče in rešili
dogovorjene naloge.

Da bo vikend miren in brez šolskega dela, vam pošiljam še rešitve:
• ZA VEDOŽELJNE:
DATUMSKA MEJA poteka po 1800 poldnevniku. To je meja, ki razmejuje
koledarske dneve. Pri prečkanju te meje z vzhoda na zahod se prestavi za en
koledarski dan naprej; pri prečkanju od zahoda prosti vzhodu, pa se isti dan
ponovi.

Kako pa ti je šlo preračunavanje ur? Si si pomagal z atlasom?
Važno je, da si zapomniš, da ure proti vzhodu, v vsakem časovne pasu prištevamo,
proti zahodu pa odštevamo! Tovrstne naloge delaj z atlasom!
Ko je v Sloveniji ura 16.00 je v:
-

New Yorku ura 10.00 (zjutraj)
Pekingu 23.00
Sydneyu 1.00 (zjutraj, naslednji dan)
San Franciscu 7.00 (zjutraj)
Moskvi 18.00
Londonu 15.00

Zjutraj si poklical prijatelja v ZDA. Zaspano ti pojasni, da ga motiš pri nočnem
počitku. Pojasni, zakaj si se začudeno poslovil. (v zvezek)
Odg. Zmotil sem ga zato, ker je takrat pri njih še noč in je spal.

Sedaj pa lahko preveriš še, če je UL prilepljen v zvezek.
Toliko za ta teden! Naredi si lep vikend, brez šolskega dela; le ponoviš lahko malo!
Andreja Svetičič

