DRAGI STARŠI IN UČENCI 4. A!
Precej vsebin pri predmetu slovenščina in angleščina se nanaša na posnetke (avdio ali video).
Da bodo lahko učenci sledili pouku, si morajo urediti dostop do elektronskih gradiv. Gradiva
za oba predmeta je izdala založba Rokus, ki je v tem času za vse učence omogočila
brezplačen dostop do vseh gradiv. Učenci bodo s pomočjo elektronskih gradiv lahko
dostopali tudi do rešitev nalog, saj je povratna informacija nujna za šolsko delo.
KAKO PRIDETE DO GRADIV?
V spletnem brskalniku vpišete www.irokus.si
Nato kliknete na zavihek REGISTRACIJA in izpolnite obrazec za učenca.
Ko boste uredili vse z registracijo, naslednjič pritisnete zavihek PRIJAVA.
Poiščete zavihek iZbirka in nato Dodaj brezplačna gradiva.
Dodajte gradivi za slovenščino (Gradim slovenski jezik 4 izdaja s plusom, samostojni
delovni zvezek) in za angleščino (Super Minds 1 – učbenik, delovni zvezek in dodatno
gradivo).

DOMAČE BRANJE
Nekateri učenci ste tretjo knjigo za domače branje, Lukec in njegov škorec, že prebrali, drugi
še ne. Ker so trenutno knjižnice zaprte, vam bomo priskrbeli gradivo v elektronski obliki. Vsak
dan boste dobili za branje nekaj strani knjige. To izkoristite tudi kot trening glasnega branja,
skupno branje s starši ali večerno branje. Nič zato, če ste knjigo že prebrali, berite jo še
enkrat, tokrat vsaj deloma na glas.

Lepo vas pozdravljam,
vaša učiteljica Mihaela

Posredujem vam delovno gradivo za ponedeljek, 30. 3. 2020.
slovenščina
matematika
glasbena umetnost
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DZ 2. del str. 25/naloge 4 -9
Zapis novice
Glej naloge spodaj
Glej naloge spodaj
Glej navodilo učiteljice Damjane
Novo – vsak dan nekaj strani; besedilo spodaj!

SLOVENŠČINA
1. naloga: Najprej rešite naloge v DZ na strani 25 (4 – 9 naloga).
2. naloga: opomba: naloge ni potrebno narediti učencem, ki obiskujejo PUT
Zdaj se boste vi znašli v vlogi novinarja. V zvezek za slovenščino boste napisali svojo novico
(seveda ne rabi biti povsem resnična). Ne pozabite na vse sestavne dele novice, ki ste jih v
obliki miselnega vzorca napisali v zvezek. Predlagam, da naslov dodate čisto na koncu, ko bo
novica že narejena.
Novico fotografirajte oz. natipkajte in jo pošljite na moj elektronski naslov. To je vaša
današnja obvezna naloga!

GLASBENA UMETNOST
BALET - utrjevanje
Danes boste utrdili znanje o baletu.
Najprej preverite rešitve. Pravilne trditve, ki ste jih prepisali v zvezek so naslednje:
Balet je gledališko delo, namenjeno umetniškemu plesu.
Sestavljajo ga glasba, zgodba, ples, scena in kostumi.
V baletu nastopajo plesalci in orkester.
Koreograf načrtuje plesno dogajanje.
Rešitve večkrat preberite, vzemite si čas in se naučite.

Če vam je balet všeč, si lahko ogledate baletno predstavo z naslovom Pepelka, ki se nahaja na
tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=jH6IYr9x9L0

Ali pa si oglejte, meni najljubšo, risanko z naslovom Viktor in balerina! Saj veste kako lep nauk ima.
Sledite mu.

MATEMATIKA
1. naloga: Množenje in deljenje (tudi z ostankom). V zvezek zapišite samo rezultate!
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2. naloga: Pisno množenje. Račune zapišite v zvezek v pisni obliki in izračunajte.
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3. naloga: Merjenje dolžine. Pretvorite v zahtevane enote.
OPOMBA: Učenci, ki obiskujejo PUT, lahko rešijo le srednji kupček.

4. naloga: Merjenje časa. Zapišite dopoldanski in popoldanski čas.

ŠPORT
Vam je bila všeč joga? Te vaje lahko uporabljate večkrat, pravzaprav vsak dan kakšno.
Bo pripomoglo k vaši gibljivosti, pa tudi k zbranosti.
Danes sem vam pripravila intervalno vadbo. Osem vaj, ki jih boste naredili v
zaporedju 20 sekund vaja, 10 sekund počitek (v tem času je priprava na naslednjo
vajo). Ta sklop vaj potem ponovite 2-krat danes, 3-krat jutri in 4-krat v nedeljo. Po vaših
zmogljivosti…
Pripravite si še blazino ali brisačo za pod telo. Tudi plastenko vode si pripravite,
tekočina je namreč pomembna pri vadbi.
Najprej naredite raztezne vaje. Spomnite se na šolske vaje v telovadnici. Začnemo pri
glavi, potem roke, trup in noge…
Vsako vajo izvajaj 20 sekund, vmes počitek 10 sekund in se pripravi za naslednjo vajo.
Po celotni izvedbi naredi takoj še eno ponovitev v tem vrstnem redu.
1 – visoki skiping
2 – počepi s široko postavljenimi nogami
3 – sklece na kolenih
4 – trebušnjaki s pokrčenimi in dvignjenimi nogami
5 – drža v skleci (plank)
6 – poskoki narazen-skupaj in zamahi z rokami, vaja stoje
7 – izpadni korak naprej izmenično leva-desna noga
8 – vojaške sklece (počep, izteg v skleco, počep, poskok v zrak)
Predno boš začel izvajati to vadbo, si dobro preberi vaje, pripravi podlogo, tudi uro za
merjenje. Za pomoč prosi družinskega člana. Lahko pa delate v paru ali vsi skupaj.
Prvič naredi dva , potem pa jih stopnjuj. Komur bo šlo dobro, lahko tudi več, seveda
lahko tudi manj. Bistveno je, da se potrudiš narediti nekaj zase.

DOMAČE BRANJE

