OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA
Cesta na Dobrovo 114
3000 CELJE
Telefon: 03/ 4250600
Telefaks: 03/ 4250620

DELO NA DOMU:

ZAPOSLITEV ZA UČENCE 5. RAZREDOV, KI
OBISKUJEJO PODALJŠANO BIVANJE
od 20. 4. do 24. 4. 2020

Pozdravljeni, učenci!

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=132

Si morate misliti, da smo že v šestem tednu pouka na daljavo? Verjamem, da pridno delate za šolo in da vaši
učiteljici razveseljujete z vašim izkazanim znanjem.
Da vam v tistih urah, ko ste končali vse šolske obveznosti, vam tudi tokrat pošiljam nekaj idej, kaj početi.
Ostanite zdravi.
Mojca Pliberšek
SAMOSTOJNO UČENJE
Preverite, ali ste izpolniti vse obveznosti, ki vam jih je posredovala vaša razredničarka. Utrjujte snov, ki se
tičejo posameznih predmetov.

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI (Izberi med možnostmi ali se preizkusi kar v vseh.)
1. Vas je v prejšnjem tednu kaj zeblo? Baje bo tudi ta teden med bolj hladnimi, a nič ne de, nič ne
ustavi, nas korenjakov – gremo ven, če le imamo možnost, na daljši sprehod …
2. Ste pripravljeni na naslednji gibalni izziv? Kliknite na povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=KwI2Xl1Ngyk&feature=youtu.be

3. Tokrat sem na spletni strani CŠOD našla naslednjo zanimivo igro (Pokukaj na naslednjo stran). Je
preizkušeno zabavna .

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
1. Izdelaj metulja upanja
Ker nisem prejela še prav nobene fotografije vaših metuljev upanja, sem se odločila, da vam tudi v tem
tednu dam isto nalogo. Pa da vidim korenjaka, ki mi bo prvi poslal svoj izdelek …
Pobudnica za nastanek metulja upanja je učiteljica Suzana Zajc iz OŠ Slave Klavora v Mariboru.
Pa se jim pridružimo še mi …
Pošlji v svet metulja upanja. Tebi najljubšega, iz katerega koli materiala …Ta bo na tvojem oknu ali balkonu
pozdravil in razveselil tvoje prijatelje, znance, sošolce, učitelje ter cel svet! Prinesel jim bo upanje in tvoje
pozdrave!
Podatke o akciji boš našel/-la na spodnji povezavi:
https://spark.adobe.com/video/cGTB6KDyhX8ah

Imam pa prošnjo:
Prosim, fotografiraj svojega metulja upanja in ga pošlji tudi meni: mojca.plibersek@guest.arnes.si
2. Veste, da je 23. aprila svetovni dan knjige?

VIR: https://www.mladinska.com/zverinice_iz_rezije/domov

https://www.mladinska.com/zverinice_iz_rezi
/domov
Tudi mi bomo proslavili dan knjige. Ker ne moremo v knjižnico, si bomo

pomagali kar s sledečim posnetkom:
https://www.youtube.com/watch?v=GrR2B_36USo

Zbirka rezijanskih pravljic Zverinice iz Rezije (eno izmed njih ste si s klikom na
zgornjo povezavo ogledali tudi vi), je prvič izšla leta 1973. Nekatere pripovedi iz
knjige so svoje življenje zaživele na lutkovnih odrih, televiziji, slikanicah, revijah
...
In kaj je vaša naloga? Narišite vam najljubšo žival iz predstavitve, zraven pa dopišite, zakaj vam je bila
všeč. Tudi ta izdelek mi lahko pošljete na moj že zgoraj omenjen e-naslov.

