DELO NA DALJAVO
9.TEDEN
(od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020)

Pozdravljeni!
Pa smo že v devetem tednu.
Sicer sem žalostna, da se ne moremo skupaj vrniti v šolske klopi.
Kot kaže bomo še naprej delali na daljavo. Sicer smo postali pravi
mojstri.
Vreme nam je naklonjeno in lahko se tudi odpravimo v naravo.
Nekateri ste se tudi že vrnili k obšolskim dejavnostim.
Čudovit teden vam želim.
Spodaj vam pošiljam povezavo, da ne pozabite na določena razredna
pravila! Poskusi ostati resen.
https://www.youtube.com/watch?v=ddvTFgzkS5M

 PONEDELJEK, 18. 5. 2020
Danes bomo imeli naravoslovje, matematiko in slovenščino.

SLOVENŠČINA
Pri slovenščini boste danes opravili naloge bralnega razumevanja.
Celoten teden je bolj posvečen književnosti in razumevanju
prebranega.
Nalogo imate v pdf priponki z naslovom O LISJAKU IN VRANU bralno razumevanje. Naloge rešuj v zvezek.

MATEMATIKA
Pri matematiki bomo ta teden spoznali ČAS.
Najprej si oglejte razlago, ki je na spodnji povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=11qLKj2ZeY0
 Sledi zapis v zvezek.

ČAS
1 h = 60

min
1 min = 60 s
1 h = 3600 s
1 dan = 24 ur 1 teden = 7 dni
1 mesec = 28, 29, 30, 31
dni
1 leto = 365 ali 366 dni (ko je prestopno leto)
Desetletje traja 10 let.
Stoletje traja 100 let.
Tisočletje traja 1000 let.

Reši naslednje primere v zvezek:
5 min = _____ s

6 h = _____ min

6 min 7 s = _____ s

8 h 6 min = _____ min

93 min = __ h __ min

124 s = __ min __ s

 Rešuj naloge v DZ na straneh 30, 31 in 32. (Pri nalogi 2, na
strani 31 moraš deliti, kar se še nismo učili. Pomagaj si z žepnim
računalnikom).

NARAVOSLOVJE
Pri naravoslovju bomo raziskovali podobnosti in razlike med ljudmi.
 Najprej si oglej razlago na spodnji povezavi.
https://youtu.be/q2Taxcydffs
 Sledi zapis v zvezek.

LJUDJE SMO SI PODOBNI, A VENDAR RAZLIČNI

PODOBNI
- hodimo vzravnamo,
razmišljamo, imamo

RAZLIČNI
- spol, barva las, oči,
kože

spretne prste
S staršev na potomce se prenaša dedna snov ali DEDNINA. Dednina
je celotni dedni zapis organizma, ki se spolno razmnožuje. Najožji
sorodniki so si pogosto podobni. Razlike med posamezniki, ki niso v
sorodu so večje.
ČLOVEKOVE RASE
Človek se je s časom prilagodil na različne dejavnike v okolju.
Oblikovale so se različne človeške rase.
Na telesne značilnosti ljudi vpliva tudi okolje.
Vroče podnebje: višji ljudje, daljše okončine – telo se hitreje
ohlaja.
Mrzlo podnebje: ljudje so nižje rasti, imajo čokata telesa, kratke
odrastke – telo se počasneje ohlaja in ohranja toploto.
Razlike med posameznimi človeškimi rasami združujejo ljudi s
skupnimi značilnimi telesnimi znaki, ki se dedujejo. S staršev na
potomce se prenaša DEDNINA, ki določa značilnosti, obliko telesa
in sposobnosti. Razlike med ljudmi, ki niso v sorodu so večje.

 V DZ preberi povzetek, ki je zapisan na straneh 78 in 79
( moder okvir) ter povzetek v rumenem okvirju, na strani 80.
 Reši naloge v DZ, na straneh 78 (prva naloga) in 79.

Seveda ne gre brez domače naloge .
MAT: Reši naloge na strani 33 v DZ.
NIT: Reši nalogo 4, na strani 80 v DZ.

 TOREK, 19. 5. 2020
Na urniku imamo danes naravoslovje in tehniko, matematiko in
družbo.
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Včeraj ste se učili o podobnostih in razlikah pri ljudeh. Danes bomo
spoznali različna življenjska okolja.
 Oglej si posnetek na spodnji povezavi.
https://youtu.be/Zw-YkG1gpf8
 Preberi strip v DZ, na strani 81.
 V zvezek zapiši naslov ŽIVLJENSKA OKOLJA in zapiši primere
v obliki miselnega vzorca. Primer imaš spodaj. Zapiši pod vsako
vsaj eno žival in rastlino, ki jo najdemo v tem okolju.

GOZD

ŽIVLJENSKA
OKOLJA

DRUŽBA
Pri družbi se bomo pogovarjalo o naravi in našem odnosu do nje.
Najprej si oglej spodnjo razlago.
https://www.youtube.com/watch?v=4KGIpJOAjUc
 Sledi zapis v zvezek.

Reši naloge v DZ na strani 91 ter nalogo 1, na strani 92.

MATEMATIKA
Ponovno utrjujemo znanje o času.
 Reši naloge na straneh 34, 35, 36 v DZ.

Domača naloga 
DRU: Naloga 2, na strani 92 v DZ.
MAT: Reši stran 39 v DZ.

 SREDA, 20. 5. 2020
Danes imamo slovenščino in matematiko.
SLOVENŠČINA
Ostajamo pri književnosti.

Gledališča so zaprla svoja vrata. A nič zato!
Danes si bomo ogledali čudovito gledališko predstavo, prebrali obnovo
knjige in vse skupaj primerjali .
 Spodnje naloge napiši v zvezek za književnost.
1. Poišči nekaj podatkov o avtorju Antonu Ingoliču.
2. Preberi obnovo knjige (priloga). Imate jo v pdf obliki med gradivom
pod naslovom Obnova knjige Antona Ingoliča Tajno društvo PGC.
3. Oglej si predstavo Lutkovnega gledališča Ljubljana Tajno društvo
PGC preko
spletne povezave http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video.
4. Napiši svoje mnenje o predstavi (od tri do pet povedi).
5. Primerjaj vsebino knjige in predstavo. Napiši nekaj razlik, ki si jih
opazil.
6. Kako bi se imenovalo društvo, ki bi ga ustanovil s svojimi prijatelji?
Razloži, zakaj bi mu dal takšno ime. Kaj bi zbirali in na kakšen način?
Naredi ilustracijo, ki naj bo izvirna.
Prosim, da mi svoje odgovore pošlješ preko elektronskega sporočila. Lahko kar
poslikaš zvezek.

 ČETRTEK, 21. 5. 2020
Danes imamo slovenščino, matematiko in družbo.
SLOVENŠČINA
Tudi danes vas čaka bralno razumevanje.
Najdete ga v pdf prilogi pod naslovom Pismo - bralno razumevanje.
Svoje odgovore zapisuj v zvezek.
DRUŽBA
Pri družbi smo v torek govorili o naravi.
Še vedno ostajamo na tej temi.
 Najprej si oglej spodnja posnetka.
https://youtu.be/lEPFBpUP1aI
https://youtu.be/W73cXNdNtQo
Reši naloge v DZ, na strani 93.
Oglej si tudi zapise na straneh 94 in 95. Zapiši kaj lahko ti, kot
posameznik, storiš za naše okolje.

MATEMATIKA
Danes spet utrjujemo čas.
 Reši naloge na straneh 40 in 41 vDZ.

Domača naloga 
MAT: DZ, stran 42.

 PETEK, 22. 5. 2020
Danes bo petek malo bolj umirjen.
Imamo matematiko, šport ter glasbo.

MATEMATIKA
 Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 43, 44. Še vedno
utrjujemo pretvarjanje časovnih enot. Kdor želi naj reši tudi
naloge Zmorem tudi to.
 Prilagam ti povezavo do spletnih nalog. Naloge so zanimive in
poučne.
https://eucbeniki.sio.si/mat4/86/index.html

GLASBENA UMETNOST
Oglej si predstavitev na spodnji povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=qKAQMjjt1Ec
https://www.youtube.com/watch?v=8aKl6qS8R3c
V zvezek zapišite katera glasbila ste spoznali.

ŠPORT
Malo si bomo ogledali kaj je odbojka, od kod izvira in kakšna so
pravila igranja. Če imaš možnost, povadi udarce tudi zunaj.

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59616.html

