Dragi učenci!
DOMAČE BRANJE- obvestilo
Nekateri učenci ste tretjo knjigo za domače branje, Lukec in njegov škorec, že prebrali, drugi
še ne. Ker so trenutno knjižnice zaprte, vam bom priskrbela 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.
Uspešno delo še naprej.

Učiteljica Mateja

Pošiljam vam zadolžitve za torek, 31.3. 2020
Utrjevanje – DZ str. 82-83
Glej navodila učiteljice Damjane
Primerjamo besede-sopomenke
Risanje vzorcev
Glej navodila učitelja Jake

matematika
šport
slovenščina
Likovna umetnost
neobvezni izbirni predmet
nemščina
DOMAČE BRANJE

Novo – vsak dan nekaj strani; besedilo spodaj!

Predura - MATEMATIKA - Utrjevanje znanja
REŠITVE nalog za ponedeljek, 30. 3. 2020
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Danes boste znova utrjevali množenje in deljenje. Reševali boste naloge v delovnem zvezku na
strani 82 in 83 (vse naloge).

1. ura – ŠPORT - ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON
Tvoja naloga je, da prebereš pojasnilo, zakaj vsako leto izvajamo testiranje, da se spomniš
kakšni so testi in v sedanjih okoliščinah malo prilagojeno treniraš te naloge. V tem in
naslednjem tednu imaš čas, da jih vsak dan malo povadiš in seveda pripraviš prostor in
pripomočke. VESELO NA DELO!
Namen spremljanja:
Spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine potekajo
(največkrat sicer manj sistematično kot v Sloveniji) v različnih
evropskih državah, pretežno na podlagi priporočene evropske zbirke
merskih nalog Eurofit (Eurofit, 1993; Jürimäe in Jürimäe, 2000),
posebno podatkovno zbirko telesnega razvoja pa vodi tudi svetovna
zdravstvena organizacija WHO, ki na podlagi podatkov različnih
držav ugotavlja indekse rasti in razvoja otrok za daljša časovna
obdobja (WHO, 2011).
Ker je telesna zmogljivost ena najpomembnejših dejavnikov zdravja, hkrati pa v zadnjih
dvajsetih letih v razvitem svetu ugotavljajo, da prihaja do velikih, predvsem negativnih
sprememb v telesni zmogljivosti otrok in mladine, številni mednarodni dokumenti (npr.
Resolucija ministrov, odgovornih za šolsko športno vzgojo, ki je bila sprejeta v Varšavi leta
2002 in jo je potrdila tudi slovenska vlada; glej tudi Jürimäe in Jürimäe, 2000) priporočajo
državam, da na nacionalni ravni spremljajo stanje telesne zmogljivosti populacije.
(povzeto po knjigi: Marjeta Kovač, Gregor Jurak, Gregor Starc, Bojan Leskošek, Janko Strel;
ŠPORTNOVZGOJNI KARTON - Diagnostika in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja
otrok in mladine v Sloveniji; FŠ; Ljubljana, 2011)
Torej, to orodje nam pomaga, da spremljamo naš motorični razvoj in ga skušamo ohranjati na
zdravem nivoju. Kaj vse zajema? Spodaj so našteti testi, kratka obrazložitev in ponazoritev.
Telesna višina:
Namen meritve: Z merjenjem telesne višine ugotavljamo dolžinsko razsežnost
telesa posameznika. Z vsakoletnimi meritvami ugotavljamo rast šolajoče
populacije. Podatki omogočajo, da na ravni posameznika in populacije
ugotavljamo, v katerem starostnem obdobju je rast pospešena in kdaj se upočasni.
Telesna teža:
Namen meritve: Z merjenjem telesne teže ugotavljamo maso
(voluminoznost) telesa. Podatki omogočajo ugotavljanje
prirasta telesne teže v posameznem starostnem obdobju, na
ravni populacije pa z izračuni indeksov telesne mase
ugotavljamo tudi stopnjo prehranjenosti populacije (deleže normalno težkih,
podhranjenih, prekomerno težkih in debelih).

Kožna guba:
Namen meritve: Z merjenjem kožne gube nadlahti ugotavljamo količino
podkožnega maščevja.
Ta test bomo naredili v šoli, potreben je namreč poseben instrument, s katerim
primemo kožno gubo.

Dotikanje plošče z roko:
Namen meritve: Z nalogo merimo frekvenco izmeničnih gibov.
Doma pripravljen pripomoček: Miza, na njej označite s
svinčnikom (listom ali zvezkom) 2 okrogli plošči s premerom
20 cm; z najbližjimi robovi sta medsebojno oddaljeni 61 cm.
Miza in stol, štoparico z natančnostjo merjenja do 1 sekunde.
Vajo izvajate 20 sekund, štejemo udarce na začetni strani.
Poligon nazaj:
Namen meritve: Z nalogo merimo skladnost
(koordinacijo) gibanja vsega telesa.
Nalogo izvajamo v prostoru, dolgem 12 metrov. V
kolikor tega nimamo, si prilagodite manjšo dolžino
in ovire.
Skok
v
daljino:
Namen meritve: Z nalogo merimo hitro (eksplozivno)
moč spodnjih okončin.
Na tleh si označite začetno črto, po skoku označite pete,
kjer je bil vaš doskok. Potem izmerite dolžino skoka.
Dviganje trupa:
Namen meritve: Z nalogo merimo vzdržljivost
mišičnih skupin trupa.
Nalogo izvajamo 1 minuto. Pomaga ti naj družinski
član, ki te prime za stopala, meri čas in šteje dvige. Ne
pozabi, da se pri dvigu dotakneš kolen in pri spustu
uležeš do tal.
Vesa v zgibi:
Namen meritve: Z nalogo merimo mišično vzdržljivost ramenskega
obroča in rok.
V kolikor imaš kašen primeren drog doma ali v okolici hiše, lahko to
izvedeš na ta način. Drugače pa poskusi vajo izvesti z držo v planku
(položaj sklece), noge pri tem dvigni na posteljo. Poskusi zadržati čim dlje,
maksimalno 2 minuti. Telo imej napeto – zravnano in napete trebušne
mišice.

Predklon na klopici:
Namen meritve: Z nalogo merimo gibljivost telesa v smeri naprej.
Pripravi si kar domači stol; 80 cm dolgo karton (desko…) na katerega
nariši merilo po 1cm od zgoraj proti tlom; sredina - 40 cm, je na prstih
tvojih stopal. Spusti se v predklon, družinski član naj ti pomaga pri
merjenju. S konicami prstov drsiš počasi po kartonu.
Tek na 60m:
Namen meritve: Z nalogo merimo šprintersko hitrost.
Tek na 600m:
Namen meritve: Z nalogo merimo splošno vzdržljivost. Njena osnova so aerobni energijski
procesi, ki so odvisni predvsem od delovanja dihalnega, srčno-žilnega sistema in krvi.
Teke bomo opravili v šoli.

2. ura – SLOVENŠČINA - Besede z enakim pomenom - sopomenke
Ob reševanju nalog boš spoznal nove besede in širil svoj besedni zaklad.
Veselo na delo!
1. V delovnem zvezku za slovenščino si oglej sliko, ki je na strani 29 – začetek nove
teme.
2. Nato ustno odgovori na vprašanja od 1 do 4 na strani 30.
3. Po natančnem branju spodnjega besedila, reši naloge na strani 31 in 32 nalogo 5b.
Piši lepo s pisanimi črkami.
Če lahko si preveri rešitev nalog s pomočjo igradiv.
KAKO TO NAREDITE? Najbrž ste me kdaj pri pouku slovenščine opazovali, kako sem
prišla do rešitev nalog in ste sami preverili.
Torej, prijavite se v sistem iRokus. Nato izberite gradivo Gradim slovenski jezik 2.

Ko se gradivo naloži, poiščite spodaj znak
PRIKAŽI STRANI (obkrožen na sliki) in ga
pritisnite. Na levem delu ekrana se vam bodo
narisale strani delovnega zvezka. Izberite pravo
stran.

Nato spodaj (v isti vrstici) poiščite kvadratek s
kljukico. Pritisnite nanj in pokazale se bodo
rešitve.

3. in 4. ura – LIKOVNA UMETNOST
Danes boste risali in enakomerno razporejali oblike v risbi.
Tehnika: flomaster
Motiv: enakomerno ponavljajoči se vzorci
PONAVLJANJE PO OBLIKI

PONAVLJANJE PO VELIKOSTI

PONAVLJANJE PO BARVI

TVOJA NALOGA:
Na list s flomastri različnih barv nariši enakomerno ponavljajoče se vzorce.
Naj bodo različnih oblik in velikosti. Spodnji sliki sta za lažjo predstavljivost.

5. ura - NIP NEM 1

Hallo! Wie geht's? Upam, da si si ogledal videe, ki sem ji prejšnjič
dodal k zadolžitvam, saj si tako lahko tudi slišal izgovorjavo besed, ki
si si jih zapisal v zvezek.
Za uvod: Učenka Urška me je spomnila na eno napako v prejšnjih
zadolžitvah, in sicer pri nemškem zapisu besede »umazan«. Poiščite jo
in popravite. Pravilen zapis bi moral biti SCHMUTZIG, trenutno pa
imate zapisano nekoliko drugače. Prosim, popravite. Tiskarski škrati na delu ☺
No, če je bil tiskarski škrat prejšnjič na delu po pomoti, pa je danes zares pripravil nalogo za
vas.
1) Spodaj je 10 premetank. Črke v teh besedah so premešane, vaša naloga pa je, da iz njih
tvorite prave nemške pridevnike. Ko vam to uspe narediti, v zvezek te besede tudi ilustrirajte
(npr. pri besedi »močan« bi narisal mišičasto roko, pri besedi »mehek« morda kakšno pero
itd.)
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2) Ponovno ti pošiljam seznam spletnih vaj, ki ji lahko rešiš, če ti po napornem šolskem delu
ostane še kaj volje in časa za dodatne vaje. Gre za vajo pridevnikov.
https://quizlet.com/304782908/match/embed/ (poveži)
https://quizlet.com/304782908/learn/embed/?hideLinks (izberi)
https://quizlet.com/304782908/write/embed/ (natipkaj)
https://quizlet.com/304782908/spell/embed/ (poslušaj in natipkaj)
https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Aussehen_01a.htm (izberi iz seznama)

Auf Wiedersehen! ☺
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