8. razred

16. 4. 2020
Seznam

1. Nekateri še niste oddali nalog, ki naj bi jih reševali v torek. Če ste jih reševali v
spletni učilnici, preverite, ali ste jih tudi oddali (tj. kliknili gumb oddaj pri vsaki
nalogi).
2. Rešite naloge v samostojnem delovnem zvezku, str. 113–116 (nal. 1–6).
3. Preglejte rešitve:
1. naloga:
a-naloga:
Izrek Pomembno je sodelovati, ne zmagati pomeni, da je na olimpijskih igrah ni najpomembnejša
zmaga, ampak sodelovanje. Izrek višje, hitreje, močneje pa pomeni, da si tekmovalci na igrah
prizadevajo, da bi dosegli čim boljše rezultate.
b-naloga:
Po smislu, npr.:
Zame bi bilo pomembno, da bi dosegel/-la cilje, ki sem si jih zastavil/-a/da bi izboljševal/-a svoje
rezultate/da bi premagoval/-a nasprotnike.
2. naloga:
a-naloga:
Besedilo je bilo objavljeno na spletni strani/v časopisu/v knjigi, ki govori o olimpijskih igrah/v
zborniku o dobitnikih medalj.
Objavljeno je bilo pred olimpijskimi igrami v Riu 2016/po olimpijskih igrah v Riu leta 2016.
b-naloga:
Po smislu, npr.:
DA
NE
Utemeljitev:
Nosilci medalj so v besedilu predstavljeni od leta 1992, medtem ko se je Slovenija osamosvojila
leta 1991.
3. naloga:
Največ medalj so slovenski športniki osvojili v atletiki.
Športnik z največ olimpijskimi medaljami za Slovenijo je Iztok Čop.
Urška Žolnir je osvojila eno zlato in dve bronasti medalji.
V atletiki so po letu 2004 moški osvojili enako medalj kot ženske.
Največ medalj so slovenski športniki osvojili na olimpijskih igrah 2004.
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Slovenski športniki so po letu 1992 vse medalje osvojili v individualnih športih.
DA
NE
4. naloga:
a-naloga:
Izvedel/-a sem:
kje je športnik dobil medaljo.
kakšne oblike je bila medalja.
v katerem športu je dobil medaljo.
kako poteka tekmovanje v posameznem športu.
koliko medalj je dobil.
kaj se je dogajalo na posamezni tekmi.
katero mesto je osvojil.
kakšni so bili občutki tekmovalca.
katere uspehe je športnik dosegel pred olimpijsko medaljo in po njej.
b-naloga:
A Po časovnem zaporedju.
C Po številu medalj, ki jih je osvojil posamezni športnik.
B Po abecednem zaporedju.
Č Po naključnem zaporedju.
c-naloga:
Prebral/-a sem seznam slovenskih dobitnikov medalj.
5. naloga:
a-naloga:
2 spored tekmovanj na vseh olimpijskih prizoriščih v istem dnevu
(po kraju dogajanja)
2 razpored veslaških tekmovanj od prvega do zadnjega dne
(po kraju dogajanja)
1 uvrstitve tekmovalcev v teku na100 metrov
(po abecednem vrstnem redu)
1 spisek športov, v katerih tekmujejo udeleženci iger
(po abecednem vrstnem redu)
3 spisek držav, ki so dobile največ medalj na dosedanjih igrah (po uvrstitvi oz. dosežkih)
1 spisek držav udeleženk olimpijskih iger
(po abecednem vrstnem redu)
b-naloga:
Na primer:
Šola: s seznamom učencev za dan dejavnosti/s seznamom šolskih potrebščin in učbenikov/s
seznamom izbirnih predmetov/seznam pisnih nalog/seznam udeležencev različnih
tekmovanj
Prosti čas: s TV-sporedom/z razporedom nogometnih tekem slovenske reprezentance
6. naloga:
a-naloga:
Koliko medalj je osvojila Slovenija.
Katere vrste medalj je osvojila Slovenija.
Koliko Slovencev je osvojilo medalje. V katerih športih je Slovenija osvojila medaljo.
b-naloga:
Podatki v 1. stolpcu so prikazani v obliki povedi, zato so posamezni podatki ločeni z vejico, na
koncu pa je končno ločilo.
Podatki v 2. stolpcu niso prikazani v obliki povedi, zato med posamezni podatki ni vejice in na koncu
ni končnega ločila.
c-naloga:
Zlate medalje za Slovenijo so med letoma 1992 Dobitniki zlatih medalj za Slovenijo med letoma
in 2012 osvojili
1992 in 2012:
Iztok Čop,
Iztok Čop
Rajmond Debevec,
Rajmond Debevc
Primož Kozmus,
Primož Kozmus
Luka Špik,
Luka Špik
Urška Žolnir.
Urška Žolnir

