Pozdravljeni!
Pošiljam vam zadolžitve za današnji dan.

glasbena umetnost
slovenščina
matematika
družba
šport

Vaša učiteljica Mateja

Filmska glasba
Koliko stane…? SDZ – 2. del - str. 73 nalogo 10, 11 in str. 74.
Pisno deljenje – DZ str. 34 in 35
Ocenjevanje znanja
Glej navodila učiteljice Damjane

GLASBENA UMETNOST – Filmska glasba
Prejšnji teden smo se pogovarjali o filmski glasbi. Tudi danes boste spoznali eno filmsko
pesem. To je pesem z naslovom Pustite nam ta svet, ki je bila napisana za film z naslovom
Čisto pravi gusar.
Čisto pravi gusar je slovenski mladinski pustolovski film iz leta 1987 v režiji Antona
Tomašiča po scenariju Marcela Buha. Deček Peter z družino preživlja počitnice v obmorskem
mestu, kjer snemajo otroški gusarski film.
Poslušajte osrednjo pesem posneto za ta film: https://www.youtube.com/watch?v=tCY5NFh4Cho
Besedilo pesmi prepišite (ali prilepite) v zvezek za glasbeno umetnost.

Pustite nam ta svet
Avtor besedila: Dušan Velkaverh
Avtor glasbe: Jani Golob
Vse naše pravljice s papirja nam bežijo,
junaki njihovi med nami oživijo.
Vse naše pravljice zaklepamo v svet zase,
na vratih piše le: Ni vhoda za odrasle.
Pustite nam ta svet
nedolžen in drugačen.
Naj vsak, ki vanj je ujet,
bo pristen, nepopačen.
Vse naše pravljice so naše prve sanje,
kdor ne sanjari več, naj ne zahaja vanje.
Vse naše pravljice so stvarnost, ne prividi,
kdor sam ni del tega, ne sliši in ne vidi.
Poslušajte jo še enkrat. Poje jo slovenski pevec iz Prekmurja Vlado Kreslin.
https://www.youtube.com/watch?v=fMemRWGaaeA

SLOVENŠČINA – Koliko stane…? SDZ – 2. del - str. 73 nalogo 10, 11 in str. 74.
Danes se boste srečali s številkami in spoznali, kako jih zapišemo.
Oglejte si videoposnetek učiteljice Vanje, ki govori o števnikih.
https://youtu.be/CQdTiL0NNCc

Besede, s katerimi kaj štejemo, so števniki. Spodnje besedilo prepišite v zvezek za
slovenščino.

ŠTEVNIKI
GLAVNI
Po njih se vprašamo:

KOLIKO ?
5 ( pet )

Zapis:

Zapišemo jih s številko.

VRSTILNI
KATERI ?
5. ( peti po vrsti)
Zapišemo jih s številko in piko.

Rešite: SDZ – 2. del - str. 73 nalogo 10, 11 in str. 74.
MATEMATIKA - Pisno deljenje
Pisnemu deljenju se posvečamo že kar precej časa. Včeraj ste se naučili, kaj naredite, če je prvo
število deljenca manjše od delitelja.
Kaj takrat naredite? Ja, preprosto vzamete prvi dve števili skupaj.
Če ste račune v delovnem zvezku pravilno izračunali, potem ste pobarvali eno žival. Katero?
Danes nadaljujte z utrjevanjem znanja v delovnem zvezku. Rešite naloge na strani 34 in 35. Pri nalogi
2 si izmislite zanimive besedilne naloge, seveda pa račune tudi izračunajte

DRUŽBA - Danes nadaljujemo z ustnim ocenjevanjem znanja.

ŠPORT - FARTLEK
Tudi danes si vzemite čas za gibanje v naravi. Spoznali smo fartlek – igro hitrosti. V tej vadbi
se dopolnjujeta tek, hoja, poskoki, meti in druga gibanja. Danes bodite ustvarjalni. Pojdite v
Ragov log, na Portovald, gozd na Košenice… Če je le možno, pojdite v kakšnega izmed bližnjih
naravnih sprehajalnih in tekalnih poti.
Oblecite športno opremo in se primerno športno obujete. Še bolje kot sam je telovaditi v družbi,
zato povabite k vadbi še družinske člane.

V vadbo vključite:
- počasen tek,
- raztezne vaje,
- hiter tek,
- šprint,
- sonožne poskoke,
- skok škarjice,
- preskok naravne ovire,
- gibanje po štirih,
- počepe,
- sklece z dvignjenimi nogami,
- dvigovanje trupa,….
Še sami se spomnite kakšno vajo, lahko je tudi s kakšnim rekvizitom. Uspešno vadbo!

