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NŠP 3. ura - 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!

SLJ: Kako določimo samostalnik
Prejšnjo uro ste spoznali, da so samostalniki besede, s katerimi poimenujemo
bitja, stvari in pojme. Danes boste z reševanjem nalog v DZ na strani 20
poskušali ugotoviti, kako določimo ali je beseda samostalnik ali ni.
Če boste ugotovili kako, potem dopolnite poved pri nalogi 10, sicer pa počakajte
na jutrišnje rešitve.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRU: Nekoč in danes
Z obravnavanjem naravnih pokrajin Slovenije in življenja ljudi v njih smo
končali. Sedaj se bomo posvetili življenju v preteklosti.
Na spodnji sliki si oglejte časovni trak zgodovine. V prvi vrsti je prikazana
preteklost pred pojavom človeka, v drugi pa obdobja od pojava človeka naprej.
Vidimo, da se ob slikah pojavljajo števila let, ki si jih ne znamo niti
predstavljati.
Tvoja današnja naloga je, da sliko prerišeš v zvezek za družbo. Tako si boš
vsebino bolje zapomnil-a. Riši z barvicami, ravno tako nariši sliko v dveh
vrstah. Črne navpične črte ne nariši, je ostanek slikanega zaslona.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUM: Jaz pa pojdem na Gorenjsko - ples kujtre šivat
Predvidevam, da znate pesem že zapeti na pamet. Sedaj pa bi bilo lepo, če bi
zraven še zaplesali. Ples vsi poznate, vendar morda ne pod imenom kujtre šivat.
Če ste doma še vsi zdravi, se primite za roke in zaplešite!
https://www.youtube.com/watch?v=dfSbB0EfJUU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJA: THIS/ THAT/ THESE/ THOSE
Tukaj so rešitve nalog prejšnjih ur:
DZ str. 58, nal. 2: 2. sofa, 3. table, 4. wardrobe, 5. mirror, 6. bed, 7. mat, 8. lamp
SREDA, 1.4.:
1. Odgovori na vprašanja: 2. On the sofa, 3. No, it isn't. 4. No, they are. 5. A book, 6. On
the clock and on the chair.
2. DZ str. 64: Ogledalo narišeš na steno med slikama. Knjigo narišeš pod mizo. Lučka je na
mizi. Preproga je na tleh pred televizorjem.
3. DZ str. 124: Po vrsti vodoravno: bed, lamp, mat, mirror, sofa, table, wardrobe
----------------- -------------- ----------------- ----------------- ---------------- ------------------ --------------- ----------

Nova snov:
Učbenik str. 59/ nal. 1: Poslušaj posnetek in napiši številke slik k ustrezni povedi. Če
ne moreš poslušati posnetka, jo lahko rešiš tudi brez poslušanja.
 V zvezek napiši naslov THIS/ THAT/ THESE/ THOSE in povedi skupaj z
ustreznimi številkami napiši v zvezek.
Razlikovali bomo med štirimi besedami, ki si jih zapisal/a v naslovu naloge.
Pravilo za uporabo teh besed je sledeče:
 Ko govorimo o stvari, ki je blizu nas in je v ednini, damo pred besedo THIS.

THIS book (Ta knjiga)
Knjiga je blizu in je ena.
 Ko govorimo o stvari, ki je oddaljena od nas in je v ednini, damo pred besedo
THAT.

THAT book (Tista knjiga)
Knjiga oddaljena in je ena.

 Ko govorimo o stvareh, ki so blizu nas in so v množini, damo pred besedo
THESE.

THESE books (Te knjige)
Knjige so blizu in jih je več.

 Ko govorimo o stvareh, ki so oddaljene od nas in so v množini, damo THOSE
pred besedo.

THOSE books (Tiste knjige)
Knjige so oddaljene in jih je več.

TO RAZLAGO SI PRILEPI ALI PA JO PREPIŠI V ZVEZEK.
Za lažje razumevanje uporabe teh besed si oglej tudi sledeči video:
https://www.youtube.com/watch?v=BcxmWhY-zx8
 Ko vse to narediš, pa si pripravljen/a, da razumevanje utrdiš z vajami v
delovnem zvezku na strani 59:
Naloga 1: Povedi poveži k ustrezni sliki.
Naloga 2: Na podlagi slik dopolni povedi z besedami iz okvirčka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOS: Izdelava oblačil
Dober dan!
Kako ste? Ste znali rešiti vse naloge na UL? No, če ne, vam danes pošiljam
rešitve in si odgovore preglejte in popravite.
1. Miselni vzorec

ČIPKA

TKANINE

vrste blaga

VEZENINA
VLAKNOVINE

PLETIVO
2.
Tkanje je postopek za izdelavo tkanin. Naprava za tkanje so statve (ročne ali strojne). Blago, ki
ga dobimo s tkanjem, je tkanina. Navpične niti imenujemo OSNOVA, vodoravne niti pa VOTEK.
Zaporedje povezovanja niti imenujemo VEZAVA TKANINE. Osnovne vezave so : - PLATNENA,
KEPROVA, ATLASOVA.

3.
a) Pletivo je pleteno blago, pletenina pa je oblačilo, ki je iz pletenega blaga sešito.
b) Vlaknovine so tekstilije, ki so narejene iz tekstilnih vlaken po drugačnih postopkih od
tkanja in pletenja. Iz vlaknovin so čistilne krpe, polnila prešitih odej in zimskih vetrovk,
nekatere talne obloge, klobuki…
c) Čistilna krpa – vlaknovina, pulover– pletivo, kavbojke in prt – tkano blago.
------------- ------------ ------------ ------------- ------------- ------------- -------------- ---------------------Danes bomo spoznali, kako se izdelajo oblačila. Zagotovo poznaš kakšno pravljico, v kateri so
šivali oblačila.
Navodila:
1. Odpri učbenik na strani 56 in 57. Obe strani preberi in si oglej sličice.
2. V zvezek napiši naslov Izdelava oblačil in današnji datum.
Prepiši povzetek, ki je na strani 57.
3. Odgovori na vprašanje: Kaj pomeni industrijska ali konfekcijska izdelava oblačil?
*4. Neobvezna naloga
Na spodnji povezavi si lahko ogledaš, kako izgleda kroj, postopek šivanja za izdelavo zaščitne
maske. Če imaš čas/osnovno znanje za šivanje (ročno/strojno), se lahko preizkusiš v izdelavi
maske. Masko lahko tudi podariš. Če ne znaš šivati (mi se še nismo učili), nič hudega, naloga
je neobvezna. Če poznaš koga, ki potrebuje masko/zna šivati, pa mu lahko posreduješ
povezavo.
https://www.sivalni-stroji.si/maska-za-obraz/

Učiteljica Lidija
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nemščina:
Servus!
Včerajšnje rešitve: Brot, Geld, Medikamente, Zeitung, Lebensmittel, essen, übernachten,
Fleisch, Briefe, sehen.

Danes boste še zadnjič poškilili na obravnavani video
(https://www.youtube.com/watch?v=ugKI1-XIMn8) .
Včeraj ste naredili 10 povedi, danes pa jih dodam še
8 – ker stavb v mestu pač ne zmanjka.
Navodilo je isto kot včeraj. Vaša naloga je, da nemške
povedi prepišete v zvezek in jih dopolnite.
1) Das Theater = Hier kann man __________________ sehen. (Tukaj se lahko ogleda
drame.)
2) Der Tiergarten = Hier kann man _______________ sehen. (Tukaj se lahko vidi veliko
živali.)

3) Das Krankenhaus = Hier findet man viele ____________. (Tukaj se najde veliko
pacientov.)
4) Der Blumenladen = Hier kann man ______________ kaufen. (Tukaj se lahko kupi
rože.)
5) Der Flughafen = Hier sieht man viele ________________ sehen. (Tukaj se vidi veliko
letal.)
6) Der Park = Hier kann man _________________ gehen. (Tukaj se gre lahko na
sprehod.)
7) Das Schwimmbad = Hier kann man __________________. (Tukaj se lahko plava.)
8) Die Schule = Hier geht man zum ____________________ (Tukaj se gre učit.)

Bis nächste Woche!

