SREDA, 1. 4. 2020
1. apriiiil – danes lahko koga nahecate. Ampak ne prehudo!
Očitno bomo doma dlje kot smo prvotno načrtovali (ni 1. april). Zato bo potrebno jemati
tudi novo snov, ne le utrjevati že obravnavane. Snov bomo jemali počasi, po korakih.
Prosim, da mi takoj sporočite, če česa ne boste razumeli, da vam snov dodatno razložim.
Ravno tako lahko pišete tudi ostalim učiteljem, ki vas učijo. Vaših sporočil bodo veseli.
Kadar bo snov težja, bodo naloge različno težke. Lažje bodo obarvane zeleno, težje pa
rdeče. Učenci, ki ste vključeni v dopolnilni pouk morate rešiti lažje naloge, če vam bo
dobro šlo, pa seveda lahko rešite tudi zahtevnejše naloge.
Nekatere naloge mi boste morali poslati v pregled. To lahko storite tako, da izdelek
fotografirate ali pa skenirate, če imate to možnost in mi ga pošljete. Če nimate ne ene
ne druge možnosti, mi to sporočite.
Lep pozdrav vsem skupaj!
učiteljica Tatjana
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Poklici
Obseg lika – obravnava nove snovi
Is your room today tidy or messy?
Vreme
Portret – risba s svinčnikom
Stavbe v mestu

DNU – Poklici
V času šolanja se izobražujemo za različne poklice. Velikokrat kot odrasli opravljamo
delo, ki je povezano z našim poklicem, včasih pa kdo opravlja povsem drugačno delo.
Nekateri poklici so bolj poznani, za nekatere slišimo prvič.
Tvoja naloga za naslednja dva tedna je predstaviti enega od poklicev. Lahko predstaviš
poklic svojih staršev. Če so trenutno doma, ti bodo verjetno z veseljem povedali, kakšno
je njihovo delo in kako postaneš po poklicu to, kar so. Lahko ti tudi povedo, če
opravljajo tak poklic kot so si želeli v otroštvu. Lahko predstaviš poklic, ki je tebi všeč
in poveš, zakaj bi si ga želel-a opravljati. Priložiš lahko tudi kakšno fotografijo, svoja
razmišljanja o pomembnosti vseh poklicev …
Svoj izdelek mi do 15. 4. 2020 pošlji na e-naslov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAT: OBSEG LIKA
Ali ste že slišali za besedo OBSEG?
Morda vam je kdo že izmeril obseg pasu. Pri tem je postavil šiviljski meter okoli vašega
pasu in na njem prebral, koliko centimetrov je okoli vašega pasu.
Obseg si lahko predstavljamo tudi z zelenjavnim vrtom. Če okoli vrta postavimo ograjo,
je to pravzaprav obseg vrta.
Kako pa bi izmerili obseg vrta? Tako, da bi ga obhodili in pri tem šteli korake.
Odprite učbenik, stran 94, in poglejte, kako sta obseg igrišča izmerila Nika in Matej.
Zakaj je Nika naštela več korakov kot Matej?
Ker imamo vsi različno dolge korake, za osnovno mersko enoto uporabljamo meter.
Sedaj pa odprite karo zvezke in napišite naslov Obseg lika. Prepišite zapis:
Obseg lika

1. 4. 2020

Obseg igrišča je
224

Nikinih korakov

mersko število

merska enota

Obseg igrišča je
128
mersko število

m

merska enota

OBSEG IGRIŠČA

DN: U 94/1
Obseg časopisa je ______ zobotrebcev oziroma ______ svinčnikov oziroma
______ cm.

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

TJA
1. Današnjo uro, pa bomo začeli z izštevanko na strani 58 v učbeniku (naloga 2).
Poslušaj izštevanko v e-učbeniku. Če ne moreš, si jo samo preberi.
Nato odgovori na naslednja vprašanja. Prvo vprašanje je že odgovorjeno.
1. What's on the mat? __Pencils__.
2. Where is the train? ________________
3. Is the T-shirt under the lamp? ________________
4. Are the jeans on the armchair? ___________________
5. What's on the wardrobe? _____________________
6. Where are the socks? _____________________
V zvezek pa si pod naslov, ki ga že imaš, zapiši sledeče besede:
 What a mess! – Kakšen nered!
 Tidy –pospravljen, pospraviti
 Tidy up your room! – Pospravi sobo!
Vprašanje zate: Is your room today tidy or messy?

__________________

2. V delovnem zvezku boš zdaj nekaj strani preskočil/a in naredil/a nalogo 1 na strani 64.
Predmete moraš postaviti tako kot slišiš na posnetku v e-delovnem zvezku.
Če ne moreš poslušati posnetka naredi sledeče: Izmisli si, kam bi postavil/a stvari, jih
poveži na ustrezno mesto na sliki in v zvezek napiši ustrezno poved po naslednjem vzoru:
I put the mirror…(napiši, kam bi dal/a ti ogledalo). In po tem vzoru napiši še za ostale
predmete.
3. Znova preskočiš nekaj strani in narediš nalogo na strani 124, tako da napišeš besede k
slikam.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIT
Včeraj si si ogledal-a vremensko napoved. Katere podatke so povedali? Poglejmo:
Ponoči bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo pričela slabeti. Pihal bo
severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -2, ob morju okoli 2 °C.
V sredo bo prevladovalo pretežno jasno vreme. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih
smeri, burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11
°C.
Nad severozahodno in srednjo Evropo ter zahodnim Balkanom je območje visokega
zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje od severovzhoda hladen in postopno
bolj suh zrak.

Predstavili so torej količino oblakov na nebu (pretežno jasno – malo oblakov, jasno – ni
oblakov), veter (smer – poimenovanje vetra, jakost), temperaturo, zračni tlak in zračno
vlago (suh zrak).
Poslušaj ali preberi v časopisu še današnjo napoved in opazuj, ali bodo napovedali vse
prej našteto.
Zapis v zvezek: (začni pisati pod včerajšnjim naslovom in tvojim miselnim vzorcem)
VREME je skupek vremenskih pojavov v nekem kraju in času. Vreme raziskujejo
meteorologi.
Na vremenskih postajah opazujejo in merijo:
Merijo:
Merilne naprave:
temperaturo zraka …………………………….termometer
zračni tlak ……………………………………. barometer
vlažnost zraka…………………………………vlagomer
količino padavin…………………………...….dežemer
smer vetra, hitrost vetra……………………….vetromer

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

LUM (4 ure): Portret
Za naslednjo nalogo imate 2 tedna časa.
Najprej si boste ogledali posnetek, ki prikazuje, kako rišemo človeški obraz. Potem
boste na listu ali v kakšnem starem zvezku vadili risanje obraza – kateregakoli.
Ko vam bo to že »dobro šlo od svinčnika«, pa se boste pogledali v ogledalo.
Ja, tako je! Pogledali se boste in opazovali kašno obliko ust imate, kakšna je brada,
oči, kako vam rastejo lasje, kje imate kakšno pikico ali pegico … Ob opazovanju se
boste narisali. Rišete lahko na list papirja ali v brezčrtni zvezek za matematiko – z
zadnje strani. Kadar rišemo sebe, rečemo, da rišemo avtoportret.
Do 15. 4. 2020 mi boste fotografije avtoportretov poslali, jaz pa jih bom objavila. Med
risbami boste poskušali ugotoviti, kateri sošolci so narisani, zato se nikar ne podpišite
na prvo stran.
Komaj čakam na vaše avtoportrete!
Posnetek je v angleškem jeziku. Tako boste poleg risanja ponovili še dele obraza v angleščini.
https://www.youtube.com/watch?v=cdSzAOgSuew
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N2N – 2:
Haaaallooooo!
To je bil glasen pozdrav. Še vedno pa neizmerno tišji od
vaših pozdravov vsako sredo ali petek 6. uro, ko sem
vstopil v učilnico.  Moram reči, da te pozdrave že malo
pogrešam. V srcu. Moja ušesa morda še ne 
Kakorkoli že! Matej, Neža in Nina že čakajo, da začnemo
zares, tako da se lotimo dela.
Učbenika in delovnega zvezka nimamo, zato vas večkrat
usmerim na Youtube, kar pa je pravzaprav super, saj lahko
tam tudi slišite izgovorjavo vseh besed, kar je za učenje
jezika nujno.
Danes si boste ponovno ogledali video (https://www.youtube.com/watch?v=ugKI1-XIMn8), ki
govori o stavbah v mestu, a tokrat z drugo nalogo. Pri omembni vseh stavb je na posnetku tudi po en
stavek, ki pove, kaj lahko tam delamo/naredimo/kupimo itd. V nadaljevanju sledi 10 povedi z
luknjami (a brez sira). Vaša naloga je, da nemške povedi prepišete v zvezek (da ne bosta mama in
ata bankrotirala zaradi stroškov tiskanja) in jih dopolnite.
1) Die Bäckerei = Hier kann man frisches ____________ kaufen. (prevod: Tukaj se lahko kupi
svež kruh.)
2) Die Bank = Hier kann man ____________ abheben. (Tukaj se lahko dvigne denar.)
3) Die Apotheke = Hier kann man ________________ kaufen. (Tukaj se lahko kupi zdravila)
4) Der Kiosk = Hier kann man ________________ kaufen. (Tukaj se lahko kupi časopis.)
5) Der Supermarkt = Hier kann man ____________________ kaufen. (Tukaj se lahko kupi
živila.)
6) Das Restaurant = Hier kann man _____________ gehen. (Tukaj se lahko gre jest.)
7) Das Hotel = Hier kann man _______________. (Tukaj se lahko prenoči.)
8) Die Metzgerei = Hier kann man _________________ kaufen. (Tukaj se lahko kupi meso.)
9) Die Post = Hier kann man __________________ abschicken. (Tukaj se lahko pošlje pisma.)
10) Das Kino = Hier kann man Filme _________________. (Tukaj se lahko gleda filme.)
Če ste vse naloge do sedaj opravili, tako kot je treba, mi le poslikajte kako stran iz zvezka in mi
pošljite kaj na jaka.darovec@os-smihel.si Da vidim to čudo 
Tschüss!

