5. A (četrtek), 28. 5. 2020
*NIP ŠPORT
Nekaj učencev še ni opravilo vsega za ocenjevanje. Pohitite z nalogami.

Tukaj pa nekaj sprostilnih nalog, da bo dan lepše minil.
Danes izvajaj dejavnosti na svežem zraku:
-

pojdi na sprehod 15 minut,
naredi raztezne vaje za telo,
naredi šolo teka – atletske poskoke: vsako vajo delaj 30 sekund,
naredi vaje za moč na stopnici ali drugem pripomočku:
sklece z dvignjenimi nogami na stopnici 15x,
široki počepi s sedom na stopnico ali stol 15x,
sonožni poskoki na stopnico 15x,
izpadni korak naprej na stopnico z izmenjavo nog 14x,
- naredi hojo po štirih vzvratno in naprej (vztrajaj v tem položaju 20 sekund), ponovi 4x,

Po vadbi naredi še raztezanje vseh mišičnih skupin.

*MATEMATIKA
 Rešitve:
DZ, str. 40/1

 Reševanje:
DZ, str. 41/2 in 3

Če imate vprašanje glede deljenja ali če želite dodatno
razlago, mi pišite na bostjan.hribar@os-smihel.si

*SLOVENSKI JEZIK (tema: KAKŠEN, KATERI, ČIGAV?)
V novi enoti bomo spoznali:
Prepoznavanje pridevnikov, vrste pridevnikov, prepoznavanje in
razvrščanje pridevnikov, ujemanje samostalnika in pridevnika.
 Rešitve:
DZ, str. 57/18 in 19
58/20, 21, 22
59/23, 24, 25

 Delo in reševanje:

DZ, str. 60/26, 27
61/28, 29, 30
62/31, 32
63/33, 34

3. domače branje: Verica Šenica Pavletič: Škratovo mesto
(branje)
POZOR:
 Priložene strani sproti natančno preberi!

*ANGLEŠČINA
Hello pupils!
How are you feeling today? I hope you are happy!
Zgornje vprašanje že napoveduje današnjo učno snov. Govorili bomo namreč o počutju.
 Odprite učbeniku na strani 71. Pri 1. nalogi vidite šest različnih obrazov. Poleg različnega izgleda, se
obrazi razlikujejo tudi po počutju. Pod obrazi je zapisanih šest različnih opisov (toliko kot je obrazov).
Vsak opis ustreza enemu obrazu.
V zvezek napiši naslov How are you feeling? (Kako se počutiš?) in prepiši povedi v nalogi 1. Nato napiši
črko zraven obraza k povedi, ki ustreza obrazu. In ugotovil/a boš kako je ime osebam na sliki.

Vsak opis ima dve povedi. Prvo poved naj bi razumel/a. V drugi povedi, pa so besede, katere se nismo še
učili. No, nekatere že poznate, nekatere pa verjetno še ne. S temi besedami izražamo naše počutje.
Te besede so sledeče (Zapiši si vse, četudi jih poznaš, saj je pomembno, da jih znaš prav napisati. Zraven sem
napisala tudi izgovorjavo, ki ti jo ni treba prepisati) :
sad [sed] - žalosten
excited [eksajted] – navdušen
scared [skerd] – prestrašen

tired [tajrd] – utrujen
angry [engri] – jezen
happy [hepi] – srečen

 Naredite še pripadajoče vaje k tej snovi, in sicer v delovnem zvezku na strani 71:
Naloga 1: Najdi besede za počutja.
Naloga 2: Obkroži pravilno besedo.

IN ŠE VČERAJŠNJE REŠITVE:
Naloga na delovnem listu: 3. It’s Mark’s. 4. It’s Susan’s. 5. They’re Mark’s. 6. They’re Susan’s. Naslednji primeri so v
poljubnem vrstnem redu: 7. Whose is this ball? – It’s Mark’s. 8. Whose are these (colour) pencils? – They’re Mark’s.
9. Whose is this dog? – It’s Susan’s. 10. Whose are these shoes? – They’re Susan’s.
DZ, str. 70, nal. 1: down(navzdol): chin, face, glasses; across (vodoravno): cheeks, hair, mouth, nose, ears.
DZ str. 70, nal. 2: 2. ears 3. eyes 4. hair 5. nose 6. mouth 7. chin 8. cheek(s) 9. glasses

*LIKOVNA UMETNOST
LUM: Prostorsko oblikovanje – GRAD
Pozdravljeni, učenci 5. a!
Danes boste uživali vsi, ki radi sestavljate, režete, lepite, oblikujete. Izdelali boste namreč
srednjeveški grad. Pri družbi ste spoznali, kakšni so bili gradovi, kako so bili zavarovani, kako
je potekalo takrat življenje na gradu. Pri izdelavi gradu uporabite svojo domišljijo in materiale,
ki jih imate na voljo. Lahko dodate tudi viteze, kovače, grajske gospe … Namen naloge je, da
pri delu uživate in razvijate ročne spretnosti, domišljijo ter iznajdljivost.
Za izdelavo gradu imate dva tedna časa. Grad lahko izdelate iz odpadne embalaže, lego kock,
lesenih kock, naravnih materialov ...
Fotografije gradov mi pošljite na: tatjana.badovinac@os-smihel.si . Vsi prispeli gradovi bodo
objavljeni v tem gradivu.
Nekaj idej s spleta, ki pa jih ni treba dobesedno posnemati:

*NIP NEMŠČINA

Guten Tag!
Danes pišete pisni preizkus. Povezava do preizkusa je objavljena na
spletni strani v posebnem dokumentu.
Navodila:


Tako kot ste navajeni od preverjanja znanja, vpišite veljaven email naslov (pazite, da bo res pravilno napisan!) ter vaše ime.



Teste rešite danes do 12. ure. Če se bodo pojavile kakšne težave, me o tem nemudoma obvestite
na jaka.darovec@os-smihel.si



Test rešite enkrat, zato dobro preverite svoje odgovore pred oddajo. Če kdo pošlje reševanje
dvakrat (nekateri ste te storili pri preverjanju), upoštevam prvo reševanje, ne drugo.



Tokrat ne boste dobili takojšnje povratne informacije (število doseženih točk na e-naslov), saj bom
preizkuse ročno pregledal. Boste pa takoj po koncu reševanja na vaš naslov dobili kopije vaših
odgovorov.



Po pregledu preizkusov bom vsakemu posebej poslal uspešnost ocenjevanja in oceno.

Srečno! Viel Glück!

