PETEK, 3. 4. 2020
Resnično se je pri učiteljici prikradel prvoaprilski škrat , ki je deloval v četrtek,
2. 4. Rešitve pri MAT za četrtek niso bile prave, danes so za tisto nalogo
objavljene prave.
Lep vikend vam želim in ostanite zdravi.

učiteljica Milka

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJI PO MAILU)
KDAJ JE BILA
NALOGA DANA?

ROK ZA
ODDAJO

NALOGA

ŠT. UČENCEV,
KI SO
OPRAVILI
NALOGO

LUM, 1. 4.

8. 4. 2020

slika čevlja

SLJ, 31. 3.

7. 4. 2020

Katka in Bunkec - zvezek

NIT, 1. 4.

6. 4. 2020

MAT, 3. 4.

6. 4. 2020

učni list –
zapis odgovorov v zvezek
DZ, str. 41, 42

do 3. 4.
7/14
do 3. 4.
8/14
do 3. 4.
6/14

SLJ, 2. 4.

6. 4. 2020

UL

GUM, 27. 3.

3. 4. 2020

posnetek CUP SONG

RU, 30. 3.

3. 4. 2020

zapis o hvaležnosti

MAT, 2. 4.

3. 4. 2020

DZ, str. 40
(računi deljenja s preizkusi v zvezek)

do 3. 4.
2/14
do 3. 4.
4/14
do 3. 4.
5/14
do 3. 4.
5/14

REŠITVE
U, str. 89/2. nal.

DZ, str. 40/1. nal.

_________________________________________________________________

MATEMATIKA
Utrjujemo pisno deljenje, rešite v DZ, str. 41 in 42 (če nimate dovolj prostora za
pisanje, pišite preizkuse v zvezek).

DRUŽBA
Nadaljujemo z zapisom v zvezek. Ne pozabite na sprotno učenje 
PREPIŠI V ZVEZEK!
OBPANONSKE RAVNINE IN GRIČEVJA

3. 4. 2020

Obpanonske ravnine so nastale ob večjih rekah, ustvarile so vijuge, ljudje pa so
jih zaradi poplavljanja usmerili v umetne struge oz. kanale in se zaščitili z nasipi.
Ravnine so/imajo:
- najbolj kmetijski del Slovenije,
- ugodne razmere za gojenje kulturnih rastlin,
- poljedelstvo (žita (pšenica, ječmen, ajda …), krmne rastline (koruza),
industrijske rastline (buče, sončnice …),
- živinoreja (kmetije, farme – govedo, prašiči, perutnina),
- gosto poseljene,
- prometno pomembne (povezava s sosednjimi državami z avtocesto in
železnico danes in v preteklosti - Rimljani),
- turizem (zdravilišča – vrtine termalnih in mineralnih vrelcev) in
rekreativni turizem.
Naloga – na spletu ali v reklami poišči sliko slov. zdravilišča oz. term in prilepi
v zvezek pod tem zapisom.
Pod isti naslov v ponedeljek zapišemo še o gričevjih.

GLASBENA UMETNOST
Kako je šla izvedba ritma s kozarčkom CUP SONG?
Posnetki štirih učencev, ki so prispeli, so bili SUPER  Kje so še ostali?
Pri današnji uri glasbe zapojete vse pesmice, ki smo jih že letos peli, a je prav?
In si pogledate videoposnetek pesmi, ki se je naučimo v ponedeljek …
Verjetno ste jo v teh dneh že slišali.
Ogled na spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=um0cwP7deLk

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.
2.
3.
4.

Udarec z nartom
Udarec z notranjim delom stopala
Udarec s sprednjim notranjim delom stopala
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.

TJA
REŠITVE OD VČERAJ:
DZ str. 50/ nal. 1: 1. Whisper, 2. Man, 3. Thunder
DZ str. 50/nal. 2: 2: 2. 4.slika, 3. 7. slika, 4. 8. slika
DZ str. 50/ nal. 3: 2. We know what we can do. 3. Well done!
Učbenik, str. 52, nal. 1: Za torto potrebujemo: milk, sugar, flour, butter, eggs, bananas
  
V zadnjem času veliko govorimo in poslušamo o virusih, danes pa boste spoznavali malo
drugačne mikroorganizme, ki se imenujejo bakterije.

1. Odprite učbenika na strani 54 in si pri 1. nalogi oglejte 4 vrste bakterije. Poslušaj in
preberi besedilo, ki pove, kaj in kakšne so bakterije. Pri tem besedilu
bodo pomembna tri dejstva o bakterijah:
1. Bacteria are living things. (Bakterije so živa bitja)
2. They are very, very small. (So zelo, zelo majhne.)
3. There are lots of different bacteria. (Obstaja veliko različnih
bakterij.)
V zvezek napiši naslov BACTERIA AND FOOD in pod naslov prepiši zgornje tri povedi.
2. Z razliko od virusov, so nekatere bakterije lahko koristne za človeka, toda veliko je takih, ki
niso, zato moramo paziti na higieno, da se ne okužimo z njimi. Še posebej je higiena
pomembna v kuhinji. V učbeniku na strani 54, je pri 2. nalogi napisanih 6 priporočil o tem,
kako lahko preprečimo okužbo v kuhinji.
Ta priporočila sem zapisala spodaj in zraven napisala slovenski prevod, vi pa jih prepišite v
zvezek:
1. Clean the kitchen. (Očisti kuhinjo.)
2. Keep different foods in different places before cooking. (Hrano shranjuj ločeno eno
od druge preden jo uporabiš za kuhanje.)
3. Cook meat so it's very hot. (Meso kuhaj na visoki temperaturi.)
4. Wash fruit in vegetables. (Operi sadje in zelenjavo.)
5. Wash and dry your hands before you cook. (Umij in obriši si roke preden začneš
kuhati.)
6. Keep food cold in the fridge. (Hrano shranjuj hladno v hladilniku.)
Besede, ki so še posebej pomembne iz 2. naloge, so:
ill – bolan
different – različen, drugačen
careful - previden
cook - kuhati
clean – čistiti, čist
dry – obrisati, posušiti
keep – shranjevati
hot - vroč
wash – umivati, prati
cold – hladen
3. Slike pri nalogi 2. v učbeniku razporedi k ustreznemu priporočilu. V zvezku k povedi
(priporočilu) zapiši ustrezno črko slike.
4. POSKUS (NEOBVEZNO) : Na strani 55 v učbeniku je opisan postopek, kako lahko gojiš
bakterije. Pol limone daš skupaj z mokrim robčkom v plastično vrečko. To postaviš na
mesto, kjer je toplo in temno (npr. v predal, omaro). Čez nekaj dni odpri vrečko in boš
videl/a, kaj se je zgodilo z limono. To, kar vidiš, so bakterije. Tega nikoli ne jej!

