NAČRT DELA 5.razred / 2. teden (16. 11. – 23. 11. 2020)
Pozdravljeni, petošolci!
V novem, 2. tednu pouka na daljavo, se boste verjetno že bolje in lažje organizirali.
Upamo, da ste pri delu pridni in predvsem samostojni. Dokažite, da zmorete.
Ponosne smo na vas.
Učiteljice Angelika, Maja, Vanja in Petra

Tu so nova navodila za delo. Tri, dve, ena… srečno in uspešno začni!
__________________________________________________________________
SLJ in LUM
1) Tokrat bosta predmeta SLJ in LUM združena. Naša učna snov bo namreč
povezana z domačim branjem. Navodila boš dobil ustno od učiteljice.

2) Preveri svoje znanje o pismu, čestitki in voščilu. Potrebuješ DZ. Piši s pisanimi
črkami, natančno preberi navodila in se potrudi. Uspelo ti bo!
Reši: DZ, str. 66/9. naloga, str. 67, 68, 69, 72, 74/22.naloga.
___________________________________________________________________

MAT
1) Preveri svoje znanje seštevanja in odštevanja do 10 000 in 100 000.
Samostojno reši naloge v DZ, str. 99/1., 2., 3. (Znanje je bogastvo II ).Ti gre?
Rešitve preveri na str. 161. Označi si, če imaš kje težave.

2) »Skočili« bomo na 18. poglavje: Simetrija in vzorci – Zrcalce, zrcalce.
Pripravi DZ, ravnilo, navaden svinčnik in barvice. Če rad rišeš, je to poglavje
zate.
Preberi Učenost je modrost na strani 103 in 104. Zapomni si: Simetrala
obliko razdeli na dva enaka dela.
Reši strani 105 in 106. (Pri 3. nalogi si lahko pomagaš s spletom, da boš
prepoznal države.)
Na straneh 107, 108 in 109 lahko pri vsaki nalogi rešiš le en primer, lahko pa
seveda tudi več ali celo vse, če ti gre dobro. Pri risanju bodi natančen!
Pozor: Minuto za deljenje na str. 107 izpusti!

____________________________________________________________
NIT
1) DZ, str. 38, 39
Zaključujemo s poglavjem Toplota in temperatura. Preberi v DZ, str.38 in
39, kaj so toplotni izolatorji. Dobro si oglej risbo izolacije na stavbi. Zakaj je
stiropor odličen toplotni izolator?
Reši str. 40.
2) Gremo na novo poglavje!
DZ, 9.poglavje : PREHRANA
Za začetek reši dopolnjevanko na str,152. Nato izpolni še rubriko »Razišči
sam(a)« (spodaj). Pozor: zapisovati si moraš dva dni, vendar ni nujno, da sta
sobota in nedelja.
Pa še to: Kako skrbiš za svoje zobe? Ne pozabi na zobno higieno.
Poznaš prehransko piramido? Oglej si jo na str. 153. Namesto piramide se kot vodilo
za zdravo prehrano vedno bolj uporablja PREHRANSKI KROŽNIK ( glej DZ, str. 153
spodaj).
Preberi v DZ strani 154 in 155. Bodi pozoren (pozorna) na besede, poudarjene s
temnim tiskom.
Preizkusi se - reši str. 156 v DZ.
Če si se dobro odrezal(a), si za nagrado privošči zdrav prigrizek Dober tek!
___________________________________________________________________

DRU
SLOVENIJA IN EU
1) Preberi besedilo DZ str. 84, 85 in reši 1. vajo. V zvezek napiši odgovore na
vprašanja.( Piši dolge odgovore, vprašanj ne prepisuj.)
SLOVENIJA IN EU
1.

Kdaj je nastala država Slovenija?

2.

Kakšno je njeno uradno ime?

3.

S katerima dogodkoma je povezan nastanek države?

4.
V povezavi z nastankom države imamo dva praznika. Kdaj sta in kako se
imenujeta?
5.

Kaj je sledilo po razglasitvi samostojnosti Slovenije?

6.

Kdaj in kako se je vojna končala?

7.

Kdaj je Slovenija postala članica Organizacije združenih narodov?

8.

Kdaj je Slovenija postala članica Evropske unije?

9.

Kaj je simbol slovenstva?

10.

Kako so se imenovali prebivalci na ozemlju današnje Slovenije do leta 1848?

2) Poslušaj posnetek pesmi Domovini (Benjamin Ipavec)
https://wwhttw.youtube.com/watch?v=rowtJUjhias
Domovini (Benjamin Ipavec)
Bodi zdrava domovina,
mili moj slovenski kraj!
Ti prekrasna, ti edina,
meni zemeljski si raj!
Tuje šege, tuja ljudstva,
so prijat’li, bratje ne,
slava le, slovensko čustvo
srce moje veseli.

Primi celo, zemlja mila,
primi srce moje v dar,
da bi vedno mati bila,
nepozabljena nikdar!

Preberi misli o domovini in si izberi misel, ki ti je najbolj všeč. Prepiši jo v zvezek.
"Domovina je povsod, kjer je človeku dobro." Marcus Tulius Cicero
"Domovina je v kraju, h kateremu je priklenjena duša." Voltaire
"Če želite spoznati in vzljubiti svojo domovino, pojdite v tujino." Neznan avtor
"Ne sprašuj, kaj bo zate storila domovina - vprašaj raje, kaj sam lahko storiš zanjo."
John Fitzgerald Kennedy
"Kdor ljubi svojo domovino, spoštuje tudi domovino drugih." Neznan avtor
"Domovina je kot družina; njeno vrednost spoznamo šele, ko jo izgubimo." Gustave
Flaubert

___________________________________________________________________
GOS
1) V zvezek napiši naslov: ZAJTRK JE NAJPOMEMBNEJŠI DNEVNI OBROK.
Prepiši odstavek o zajtrku (UČB., str.20.) Nato nariši, kaj si danes zjutraj
zajtrkoval.

2) Biti urejen in odločen
Preberi v učbeniku na strani 26 in 27.
Kako pa si urejen ti?
Za začetek pospravi enega od prostorov v stanovanju, najbolje, da svojo sobo,
če jo imaš. Pozoren bodi na svoj delovni kotiček. Vso odvečno kramo odstrani
in pobriši prah. Si moral uporabiti lopato za kidanje? Če je tako, moraš nekaj
spremeniti in izboljšati. Postani odločen in urejen! Presenečen boš, kako se
človek bolje počuti v urejenem kotičku. Tako ti bo všeč, da te bodo na koncu
starši milo prosili, da nehaš toliko pospravljati
_____________________________________________________________
Ne pozabi na GUM, ŠPO, TJA in IZBIRNE PREDMETE.
Priporočamo:
-

Spletna stran šole Športne vsebine/ Učenci učencem…. Lahko sodeluješ!

-

Interaktivne vaje.

-

Izodrom.

-

Druge izobraževalne vsebine (TV, splet).

-

Branje.

-

www.safe.si/novice/

