5. A (ponedeljek), 30. 3. 2020
Učenci!
Hvala za vaša elektronska sporočila.
Vstopamo v tretji teden izobraževanja na domu. Prijeten in zdrav teden želim
vam in vaši družini.
Boštjan Hribar

*RU
Morda imaš še kakšno vprašanje o KORONA virusu. Na najbolj
pogosta vprašanja so odgovorili v oddaji Infodrom.
Odpri povezavo in si oglej:
https://www.youtube.com/watch?v=iPkjpeDOEcc
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

*TJA
Petošolci, pozdravljeni v novem tednu. Upam, da ste dosedanje naloge uspešno rešili. Če jih
še niste, vas pozivam, da to naredite, saj so te naloge del priprave na test, ki nas še čaka in
upam, da ga bomo lahko odpisali čimprej! 
V tem tednu boste za učenje angleščine potrebovali učbenik in delovni zvezek, poleg tega pa na spletu
obstaja spletni učbenik in delovni zvezek, ki ga boste potrebovali za poslušanje posnetkov, zato vas
prosim, da se prijavite po spodnjih navodilih. Upam, da vam pri tem lahko pomagajo starši, starejši bratje in
sestre ali pa kdorkoli drug, ki ga imate ob sebi.
Navodila za registracijo in prijavo v spletni učbenik in delovni zvezek so sledeča:
 Pojdite na spletno stran https://www.irokus.si/
 Na tej strani kliknite ikono registracija in se
registrirajte (vpišete vse potrebne informacije).
 Ko se uspešno registrirate, greste ponovno na spletno
stran https://www.irokus.si/, tako da vnesete enaslov in geslo.
 Ko pridete v svoj račun, kliknite ikono Dodaj
brezplačna gradiva in v seznamu gradiv poiščete učbenik Super Minds 2, Student's Book in Super
Minds 2, Workbook . Obkljukajte ta dva gradiva in kliknite ikono Dodaj gradivo. Gradivo bo šlo tako v
vašo iZbirko (ikona je na vrhu strani).

 Ko imate ta dva gradiva v vaši iZbirki, začnete gradivo uporabljati tako, da nanj kliknete. S puščico, ki je
v orodni vrstici pod učbenikom/ delovnim zvezkom, se premikate po straneh. Za lažje in hitrejše listanje
kliknite na gumb prikaži kazala, ki je na orodni vrstici pod stranjo učbenika (glej sliko spodaj).
 Ko prelistate knjigo do želene strani, morate za predvajanje posnetka klikniti na zvočnik pred začetkom
naloge (glej sliko spodaj).
Lahko se zgodi, da je strežnik v dopoldanskem času preobremenjen in vam zato spletna stran ne bo dobro
delala. V tem primeru poskusite dostopati na stran v popoldanskih urah.
Upam, da bo šlo. Če bodo kakršnekoli težave, me prosim kontaktirajte na moj e-naslov katja.kapele@ossmihel.si

Zdaj pa k današnji nalogi…
1. Odpri učbenik na strani 50 in poslušaj zgodbo Bad apples (če nimaš možnosti, da bi jo
poslušal/a, jo vsaj preberi).
Zgodbo preberi naglas in to vsaj dvakrat! (Če imaš posnetek, si predvajaj del zgodbe in jo
ponavljaj za posnetkom. Enako kot naredimo v šoli.)
2. Odpri zvezek, napišite naslov Bad apples in si pod naslov zapiši sledeče besede:
 apples for everyone – jabolka za vse
 Me too. – Tudi jaz.
 So have I. – Jaz tudi.
 What can we do? – Kaj lahko naredimo?
 Nice, sweet apples. – Lepe, sladke jabolke.
 a box with good apples – škatla z dobrimi jabolkami
 a box with bad apples – škatla s pokvarjenimi (gnilimi) jabolkami
 Look everybody! – Poglejte vsi!
3. V učbeniku na strani 51 naredi
nalogo 2: Poglej sliko in obkroži
ustrezno poved. (Ugotoviti moraš,
katero poved izreče dekle na sliki.)

Ko nalogo narediš, mi odgovor pošlji na moj e-naslov.

*ŠPO
OGREVANJE:
- kroženje z glavo, rokami, boki (v obe smeri)
- nizki in visoki skiping na mestu (15 sek.)
- 10 počepov
- 10 sklec + 3 vojaške sklece
- 15 trebušnjakov
- ''plank'' (30 sek.)
KOŠARKA:
Če imaš možnost izvedi vaje:
1. Vodenje žoge na mestu in v hoji z boljšo in slabšo roko. Pogled je usmerjen
naprej.
2. Visoko in nizko vodenje na mestu z boljšo in slabšo roko. Pogled je usmerjen
naprej gor.
3. Visoko vodenje v teku z boljšo in slabšo roko. Pogled je usmerjen proti košu.
4. Prosi brata/sestro ali starše za pomoč. Žogo si podajajta z enim odbojem od
tal z obema rokama izpred prsi in jo z obema rokama lovita.
5. V paru podajata in lovita žogo brez odboja od tal. Uporabljata obrambno
in napadalno košarkarsko prežo.
NAPADALNA PREŽA

OBRAMBNA PREŽA

PODAJA Z OBEMA ROKAMA IZPRED PRSI

NE POZABI: po vadbi si temeljito umij roke!

*SLJ (delovni učbenik: PRI I VA I KO)
Enota temelji na opisu rastline. Pri učenju bomo dobili odgovore na
vprašanja: Kako opisujemo rastline in na kaj moramo pri tem paziti?
Kako povzamemo vsebino opisa rastline s preglednico oz. miselnim
vzorcem?
ZAPIS V ZVEZEK :

OPIS RASTLINE
Rastlino opisujemo tako, da povemo (napišemo) iz katerih
DELOV je, kdaj CVETI, kje RASTE, za kaj jo UPORABLJAJO in v
katero DRUŽINO SPADA.
POMNI!
Paziti moramo na to, da jo opisujemo po ustreznem
zaporedju.

Reševanje:
 Reši naloge v delovnem učbeniku (str. 5-8).
 Rešitve pregledamo jutri.

*MAT
delovni učbenik, str. 82 in 83.
ZAPIS V ZVEZEK :

MNOŽENJE IN DELJENJE Z 10, S 100 IN 1000

Pravilo: kadar množimo z večkratniki števil 10 (100, ali 1000), ničle najprej
pokrijemo, potem množimo in nato ničle rezultatu dopišemo.
Pravilo: kadar delimo z večkratniki števil 10 (100, ali 1000), pri deljencu
prečrtamo toliko ničel, kolikor jih ima delitelj.

Reševanje:
 Reši nalogo v delovnem učbeniku (str. 83/1).
 Reši nalogo v delovnem zvezku (str. 34/1).
 Rešitve pregledamo jutri.

*DRU
Tema: Zgodovina človeštva (učbenik, str. 70 in 71).
Oglej si časovni trak, ki poteka čez obe strani. Na njem so letnice in
slikovni prikazi najbolj značilnih iznajdb/dogodkov za določeno
obdobje.
Natančno preberi:
 slovarček in uvod v rdečem okvirčku (str. 71).
 besedilo na straneh 70 in 71.
 O prebranem pripoveduj staršem. Naštej jim obdobja in za

vsako naštej najbolj značilne najdbe.

NŠP:
Danes delamo nekaj za telo:
Pripravite si 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.

Ob koncu naredi še sklop raztezanja joga vaje, ki so prikazane na sliki.

Pa veliko zabave!

