Dragi učenci!
Pošiljam vam zadolžitve za petek, 3. 4. 2020
šport
slovenščina
matematika
naravoslovje in tehnika

Glej navodila učiteljice Damjane
Besede z ožjim pomenom in besede z širšim pomenom
PROSTORNINA - utrjevanje
Preverjanje znanja

neobvezni izbirni predmet
nemščina
Domače branje

Glej navodila učitelja Jake

POGUMNO NA DELO!
1. ura – ŠPORT
Pa smo pri koncu tretjega tedna našega posebnega učenja in gibanja. Danes ponovi snov od
tega tedna: poglej si ŠVK teste, naredi tiste, ki jih še nisi in pripravi, kar ti še ni uspelo.
Praktična naloga: (prilagodite se vašim delovnim pogojem)
Pojdi ven na kratek sprehod ali naredi krajši tek.
Vzemi kolebnico ali kako drugo vrv in delaj različne poskoke 5 minut – seveda lahko s
prekinitvami. Lahko delaš v paru z družinskim članom?
Naredi nekaj vaj za moč – poglej si vaje iz prejšnjega petka, lahko jo ponoviš.
Kako vam je šel kikboks ples? Še niste pogledali? Potem pa imate čas še cel vikend, da
se razgibate sami ali s svojimi družinskimi člani.
Lep in gibljiv vikend vam želim.
2. ura - SLOVENŠČINA - Besede z ožjim pomenom in besede z širšim pomenom
Prepišite spodnjo razpredelnico v zvezek za slovenščino in jo dopolnite.
NADPOMENKE
besede z širšim pomenom
Šolske potrebščine

PODPOMENKE
besede z ožjim pomenom
Januar, marec, april, junij, september

Vaje v delovnem zvezku za slovenščino.
Reši naloge na strani 35, 36 in 37.
Dodatna naloga: stran 38.

3. MATEMATIKA – PROSTORNINA - utrjevanje

Danes boste utrjevali znanje o tekočinah. Zgornje slike naj vam bodo v pomoč.
V učbeniku na strani 77 rešite nalogi 10 in 11 ter naloge v DZ na strani 66 in 67.

4. Ura – NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Preberite snov o človeku, nato se lotite reševanja učnega lista.
Če nimaš možnosti tiskanja, odgovore piši v zvezek za naravoslovje.

PREVERJANJE ZNANJA – ČLOVEŠKO TELO

1. Poimenuj organe označene s črkami.

A _________________________
A
B _________________________
B
C _________________________
C
Č _________________________
Č
D _________________________
D

2. Razloži , kako hrana, ki jo zaužijemo, pride do vseh organov v našem telesu.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Poimenuj stalne zobe na sliki.
A:

C:

Č:

D:
B:

4. Dopolni.
V telesu odraslega človeka je ___________ kosti. Vse kosti skupaj z eno besedo imenujemo
___________________. Človeško telo je gibljivo v __________________. Kosti opravljajo v
telesu različne naloge. Te so (3) _________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Mišica, ki omogoča gibanje telesa je ____________________________________________.

5. Živali dihajo na različne načine. Ustrezno dopolni razpredelnico .

žival

ŽUŽELKE

KONJ

diha s/z

ŠKRGE

ŽABA

KOŽA

6. Na prazne črtice vpiši manjkajoče besede. Pomagaj si z naslednjimi

izrazi

(posamezen izraz lahko uporabiš večkrat.
ARTERIJA, SRCE, ŽILE, OGLJIKOV DIOKSID, DOVODNICA HRANILNE
SNOVI, VODA, KISIK, VENA, PLJUČA, ŽELODEC, ODVODNICA

Kri v našem telesu kroži po ceveh, ki jim rečemo _______________. Po njih prenaša
__________________ in ________________________ do vseh delov našega telesa, odnaša
pa ______________ ___________ in snovi, ki jih izločamo iz telesa. V telesu imamo tri
različne vrste žil: iz srca potuje kri po _______________ ali _______________, v srce potuje
kri po ________________ ali _________________, najmanjše žile pa so kapilare.

7. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom (oz. v zvezek prepiši pravi odgovor).
Zunanje uho je sestavljeno iz:
a) nakovalca, stremenca in kladivca.
b) uhlja, sluhovoda in bobniča.
c) ušesnega polža.
Obarvani del očesa, ki obdaja
zenico je:
a) beločnica.
b) roženica.
c) šarenica.

Odrasel človek ima:
a) 3 - 4 litre krvi.
b) 5 - 6 litrov krvi.
c) 8 - 9 litrov krvi.
S konico jezika zaznamo
okus po:
a) sladkem.
b) grenkem.
c) slanem.

DOMAČE BRANJE (4. DEL)

Opomba: stran 21 je fotografija!

