SREDA, 1. 4. 2020
Pozdravljen/-a!
Težko je biti ves čas doma, vendar včasih enostavno nimamo izbire. Zato
izkoristi ta čas, za vse tiste stvari, za katere ti je po navadi zmanjkalo časa. Na
primer preglej in uredi stare fotografije ter se tako spomni vseh lepih trenutkov.
V datoteki za podaljšano bivanje je prva dejavnost podobna včerajšnji nalogi za
likovno umetnost. Dejavnost lahko izvedeš še enkrat, mogoče imaš danes
drugačno idejo. Lahko pa tudi včerajšnji izdelek še izboljšaš.
DRU: Prepis v zvezek

NARAVNE SESTAVINE POKRAJINE
RELIEF ALI OBLIKOVANOST POVRŠJA NAM POVE, KJE SO NIŽINE, STRMINE, HRIBI, RAVNINE.
Najvišja točka Novega mesta je na Gorjancih in meri 1178 m (Trdinov vrh), najnižja točka pa
v dolini reke Krke, ki na vzhodu občine seže do 152 m.
PODNEBJE/KLIMA je pojem, ki obsega vse vremenske pojave na nekem področju.
Podnebje v Novem mestu je CELINSKO. Označujejo ga visoke poletne temperature in ostra
zima.
Hribi, ki obdajajo kotlino, imajo varovalno vlogo, saj zadržujejo padavine. Za kotlino je
značilna JUTRANJA MEGLA, ki v dopoldanskem času izgine.
Zanjo je značilna tudi TOPLOTNA INVERZIJA, saj je v gričevnatih predelih pogosto topleje kot
v nižinskih območjih.

VODOVJE
Skozi Novo mesto teče reka Krka.
Območje po katerem Krka teče je pretežno kraško, zato se veliko vode pretaka tudi pod
površjem v obliki podtalnice.
Reka Krka se na Čatežu ob Savi izlije v reko Savo.

KAMNINE so dokaj pestre.
Najdemo tla iz apnenca, ki je krušljiv in ga raztaplja deževnica.

PRST prekriva kamnine. Prst v Novem mestu je pretežno rjava.
Od prsti je odvisno tudi rastje. 60 % površine Novega mesta porašča gozd (predvsem
mešani). Zaradi ugodne lege dobro uspeva tudi vinska trta, precej je tudi polj.

SLJ: Naučil se boš, kdaj uporabljamo s ali z in kdaj k ali h.
Prepiši v zvezek.
UPORABA S/Z IN K/H
Pred besedami, ki se začnejo na črko t, s, h, š, k, f, c, p, č (Ta suhi škafec
pušča), stoji s. Pred vsemi drugimi besedami stoji z.
(Ta suhi škafec pušča)  vse črke v besedni zvezi razen a, e in u
Besedi s in z izgovarjamo skupaj z naslednjo besedo; pišemo pa ju narazen od
naslednje besede.
Pred besedami, ki se začnejo na črko k ali g, stoji h.
Pred vsemi drugimi stoji k.
Sedaj ko poznaš pravila reši naloge v delovnem zvezku 2. del na strani 52, 53,
54. Jutri boš rezultate nalog lahko preveril z rešitvami, ki jih bom poslala.
* V zvezek lahko napišeš 5 povedi, v katerih uporabiš s in 5, v katerih uporabiš
z.

MAT: Geometrija z merjenjem - dolžina
Ponovi.
1 km = 1000 m
1 m = 10 dm
1 m = 100 cm
1 dm = 10 cm
1 cm = 10 mm

1 m = 1000 mm

Reši naloge v delovnem zvezku 2. del na strani 14 in na strani 15 nalogo 3 in 5.
Rezultate nalog preveri z rešitvami.
* Ponoviš lahko igro s poštevanko, ko pokrivaš rezultate z računi.
ŠPO:
TEK: Dvakrat po tri minute teka. Vmes hoja in dihalne vaje. Sam si izberi progo, po kateri
boš tekel.
GIMNASTIČNE VAJE: Poišči igralno kocko. Sedaj je tvoja naloga, da kocko vržeš in
pogledaš koliko pik si dobil. Nato poglej v spodnjo razpredelnico, katero vajo moraš narediti
in kolikokrat. Kocko vrzi vsaj 10-krat.

SKOK V DALJINO Z MESTA: Na
spodnjem posnetku si večkrat dobro poglej,
kako poteka skok v daljino z mesta. Ob ogledu
posnetka poskusi enako storiti tudi ti.

https://www.youtube.com/watch?v=rf0DvfPcPiw

Nato si poišči primerno mesto za izvajanje skoka v daljino z mesta. To mesto naj bo dovolj
dolgo in ravno. Na tla si s kredo, lepilnim trakom, trakom ali s kakšnim drugim pripomočkom
označi črto, kjer boš začel s skokom. Tako, sedaj imaš vse pripravljeno za delo.
Postavi se za črto, ki si jo označil. Poskusi izvesti čim bolj podoben skok, kot je na zgornjem
posnetku in sliki. Skok ponovi vsaj 10-krat. Poskusi skočiti čim dlje. Saj veš: VAJA DELA
MOJSTRA, ČE MOJSTER DELA VAJO!
Če želiš, lahko svoj skok tudi izmeriš. Pripravi si merilni trak. Skok se meri od črte, do mesta,
kjer pristaneš s petami. Za pomoč lahko prosiš tudi starše, brate ali sestre.

