PETEK, 3. 4. 2020
Pozdravljen/-a!
Zelo pomembno je, kako začneš dan. Zapoj si pesem Vem, da danes bo srečen
dan. Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=-8vbcxnWdNA
Vem da danes bo srečen dan,
To sem začutil že zjutraj.
Zagotovo danes bo srečen dan,
tudi to se zgodi.
Pred tabo je srečen dan.

SLJ:
Reši naloge v delovnem zvezku 2. del na strani 58. Rezultate nalog preveri s
spodnjimi rešitvami.

Poglavje Koliko stane str. 70
V tem poglavju bomo obravnavali cenik.
V zvezek zapiši.
CENIK
Cenik je seznam z imeni vrste blaga ali storitev in z njihovo ceno.
Na primer cenik vidimo v izložbi trgovin, v trgovinah, na tržnici, pri frizerju, v
gostilni …
Vrsta blaga je na primer obleka, obutev, sadje …
Storitev je delo, ki ga kdo opravi namesto nas in ga plačamo. Na primer
striženje frizure, barvanje las pri frizerju, masiranje pri maserju …
Reši naloge v delovnem zvezku 2. del na strani 70, 71 in 72. Vse naloge reši
pisno. Pazi na veliko začetnico in končna ločila. Rezultate nalog preveri s
spodnjimi rešitvami.

MAT: Geometrija z merjenjem - dolžina
Reši naloge v delovnem zvezku 2. del na strani 19, 20 in 21. Pri pretvorbi
merskih enot si pomagaj z zapisom v zvezku. Vedno ko pretvarjaš, pazi, da vse
pretvoriš v isto enoto. Rezultate nalog preveri z rešitvami.
DRU: Naselja v domači pokrajini
Preberi učbenik na strani 66 in 67. Ne pozabi na besedilo ob risbi in
fotografijah. Na strani 67 imaš prikazana različna naselja.
Zapis v zvezek
Naselja v domači pokrajini
Novo mesto je središčno naselje. Vanj po opravkih (šola, nakupovalno središče, občina,
zdravstveni dom, knjižnica) prihajajo prebivalci okoliških krajev.

SPALNA NASELJA
V njih ni različnih dejavnosti.
Ljudje odhajajo na delo drugam.
umirjen promet (30 km/h)

POČITNIŠKA NASELJA
So naseljena običajno le ob koncu
tedna in med počitnicami.
Prepoznamo jih po vikend hišicah.

TURISTIČNA NASELJA
Prepoznamo jih po hotelih, športnih
objektih, parkih.

KMEČKA NASELJA
Kmečka naselja prepoznamo po
kmetijah in pridelovalnih površinah.

GUM: V zvezek za glasbeno umetnost napiši svojo pesem z naslovom Ostani
doma. Povezana naj bo s trenutno situacijo, ki jo doživljaš.
Nekaj vprašanj, ki ti bodo pomagale pri oblikovanju pesmi:
Kaj sedaj počneš, kar prej nisi?
Kaj si se novega naučil?
Ali mogoče sedaj še bolj ceniš stvari, ki jih prej nisi?
Mogoče ima trenutna situacija tudi pozitivne strani?
Kaj ti trenutno ni všeč in bi spremenil?
Kaj najbolj pogrešaš?
Kakšni so varnostni ukrepi?

ŠPORT
OGREVANJE
Včeraj si se naučil voditi žogo, danes pa se boš za šport ogrel z vodenjem žoge med ovirami.
Poišči si primeren prostor za vodenje žoge in po prostoru postavi poljubne ovire. Označi si,
kje bo začetek. Najprej med ovirami teci brez žoge, nato pa sledi vodenje žoge med ovirami.
Žogo poskusi voditi naprej z notranjim delom stopala, nato pa še z zunanjim delom stopala.
Vodi jo čim bližje ovir. Žogo vodi najprej z boljšo nogo, nato pa še s slabšo nogo.

GIMNASTIČNE
VAJE
S
KARTAMI
Danes
boš
za
ogrevanje
potreboval igralne karte. Poišči
jih, premešaj in postavi na
kupček. Obrnjene naj bodo s
hrbtno stranjo navzgor. Izvleci
karto in naredi gimnastično vajo,
ki jo določa karta. Vsako vajo
ponovi 10-krat. Izvleci najmanj
10 kart.

NOGOMET: OSNOVNI UDARCI
Sedaj odpri spodnji internetni naslov in si oglej 4 posnetke udarjanja žoge pri nogometu. Ob
posnetkih še ti poskusi izvesti vse 4 udarce. Vsakega ponovi vsaj 5-krat.
1. Udarec z nartom
2. Udarec z notranjim delom stopala
3. Udarec s sprednjim notranjim delom stopala

4. Udarec s sprednjim zunanjim delom stopala

http://didaktikasporta.splet.arnes.si/udarjanje-zoge/
Sledijo vaje udarcev pri nogometu. Pri njih boš potreboval par, zato k igri povabi starše, brate
ali sestre. Poiščita si raven in dovolj velik prostor. Pazita, da bosta udarce izvajala pravilno.
Izvedla bosta naslednje 4 vaje:

1. Postavita se približno 5 metrov narazen. Žogo si
najprej podajajta z notranjim delom stopala, nato z
zunanjim delom stopala in nato še z nartom. Bodita
pozorna na natančnost podane žoge. Če vama gre
dobro, lahko razdaljo postopoma povečujeta. Brcajta
tako z boljšo, kot tudi slabšo nogo.
2. V teku si z nogo podajajta žogo. Najprej imejta
manjšo razdaljo, nato jo povečujta.
3. Sedaj naj bo vajina razdalja večja. Prvi naj vodi žogo do določene točke in jo od tam z nartom
poda sovadečemu, nato pa se vrne nazaj na izhodiščno mesto. Drugi v paru podano žogo
zaustavi, vodi in poda nazaj prvemu.
4. In še zadnja naloga: udarec na gol. Če imaš gol, žogo streljaš na gol. Drugače pa si pripravi
navidezen gol. Z določene razdalje streljaj na gol. Nato steci po žogo in se vrni nazaj na
začetno mesto. Nato je na vrsti drugi igralec. Razdaljo streljanja na gol postopno povečujta.

