TOREK, 17. 3. 2020
Nadaljujemo po torkovem urniku 

TJA
FRUIT/SADJE. Napiši poimenovanje za spodnje sličice. Pazi na pravilen zapis!
Če ne moreš delovnega lista natisniti, rešitve preprosto zapiši v zvezek.
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SLJ – književnost
Pred branjem umetnostnega besedila razmisli in ustno odgovori:
Ali imaš nadimek – vzdevek? Kdaj si ga dobil? Zakaj si ga dobil? Ali si ti komu dal
nadimek? Zakaj?
V berilu, str. 33, najmanj 2- krat preberi odlomek dela Primoža Suhodolčana –
Košarkar naj bo!
Preberi si življenjepis pisatelja Primoža Suhodolčana – klikni na povezavo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Suhodol%C4%8Dan
V zvezek UMETNOSTNA BESEDILA zapiši naslov
Primož Suhodolčan – Košarkar naj bo!
Ne pozabi na datum.
Prepiši in odgovori na naslednja vprašanja:
- Kje se zgodba dogaja in v katerem času?
- Katere književne osebe nastopajo v odlomku? Ali lahko ugotoviš, kateri
izmed teh oseb sta odrasli in kateri sta fanta? Kako veš?
- Zakaj imajo taka imena?
- Ali lahko ugotoviš, kaj je Salta po poklicu?
- Poišči vsaj 3 neznane besede in jih razloži (prosi starše za pomoč).
- Zakaj naslov Košarkar naj bo?
Zapiši nadaljevanje zgodbe o Ranti – kako misliš, da se je nadaljevala (vsaj 10
povedi ali več).
Na YOUTUBE si lahko pogledaš napovednike slov. filma Košarkar naj bo, ki je bil
posnet na podlagi zgodbe pisatelja. Če najdeš film, si ga tudi lahko ogledaš .

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Ponovi še o gorenju, tako da obiščeš spodnji naslov.

https://eucbeniki.sio.si/
Da boš lažje našel, kar si moraš pogledati in rešiti naloge, ti prilagam nazorne
sličice, kako priti do gradiva o gorenju.
Ko prideš na stran e-ucbeniki, poišči.

V KAZALU poišči naslov KAJ GORI.

Nato si oglej vso gradivo (označeno z rdečo barvo), sproti klikaš na zelene
ikone, si pogledaš posnetke ter reši naloge 78, 79, 80.

Upam, da bo šlo. Tako se učite lahko tudi kaj sami, s pomočjo sodobne
tehnologije.

ŠPORT
Svetujem ti, da vaje izvajaš zunaj, na svežem zraku.
TEK: Teci 3 minute. Sam si izberi progo, po kateri boš tekel.
GIMNASTIČNE VAJE: Ker si že v 5. razredu, dobro veš, kako poteka ogrevanje z
gimnastičnimi vajami. Izberi si najmanj 10 vaj in jih izvedi. Pazi, da jih izvajaš
pravilno, da ne bo prišlo do poškodb. Vaje izvajaj od glave do nog.
ODBOJKA: Poišči žogo za odbojko (lahko je tudi katerakoli druga mehka žoga ali
balon). Ponovi naslednje vsebine, ki smo se jih učili pri odbojki (zgornji odboj,
spodnji odboj, spodnji servis). Vsako nalogo ponovi najmanj desetkrat.
Priporočam ti, da za pomoč prosiš starše, brate ali sestre, da boš vadil v paru,
tako kot smo to počeli v šoli. Če pa to ni možno, vadi sam.

