PETEK,
29. 5. 2020
Petek je tu 
V ponedeljek pa komaj čakam, da vas vidim 

Lep vikend vam želim.

učiteljica Milka

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJETE VSI PO MAILU!)
KDAJ JE BILA
NALOGA DANA?
SLJ, 28. 5.
MAT, 28. 5.

ROK ZA
ODDAJO
28. 5. 2020
28. 5. 2020

THD, 27. 5.

29. 5. 2020

NALOGA
DZ, str. 58/20., 21. naloga
DZ, str. 76, 77
slika odgovorov

PREGLEJ IN POPRAVI, če je potrebno!

REŠITVE
SLJ, 28. 5.

DZ, str. 58/20., 21. naloga

20. naloga – poiskali ste svoje primere

MAT, 28. 5.

DZ, str. 76, 77

MATEMATIKA
Utrjevanje – obseg, ploščina (Če nimaš možnosti tiskanja, odgovore zapiši v zvezek.)

DRUŽBA
Včeraj ste prebrali o reformaciji in knjižnem jeziku v učbeniku na str. 80, 81.
Nekaj več podatkov o pomembni osebi za slovensko zgodovino pa si preberite v
nadaljevanju:
Primož Trubar se je rodil leta 1508 na Rašici pri Velikih Laščah na Dolenjskem.
Oče je bil tesar, mlinar in cerkveni ključar.
Primož je bil nadarjen otrok, zato ga je oče z
dovoljenjem grajske in cerkvene gosposke
poslal v šole, da bi se izučil za duhovnika.
Med šolanjem in kasneje, ko je že opravljal
duhovniški poklic, se je seznanil s
protestantizmom v Evropi.
Slovel je kot odličen pridigar, služboval je v več
župnijah. V svojih govorih je bil zelo kritičen,
zato je bil izgnan iz slovenskih dežel. Zatekel se
je na nemško, kjer je leta 1586 tudi umrl.

PREPIŠI V ZVEZEK!

Reformacija in slovenski knjižni jezik
Rokopisna knjiga, katero so v srednjem veku pisali v
samostanih. Pri nas je bilo največ knjig napisanih v
Stiškem samostanu.

29. 5. 2020

Prvi slovenski knjigi sta KATEKIZEM in ABECEDNIK, ki sta izšli 1550. Napisal ju
je PRIMOŽ TRUBAR.

Vsako leto praznujemo 31. oktobra DAN REFORMACIJE – državni praznik.
Tako počastimo spomin na čas, ko smo Slovenci dobili prve knjige v slovenskem
jeziku. Za slovenske protestante je to tudi verski praznik.

GUM
Na našem glasbenem potovanju po Slovenije se bomo danes ustavili na
Štajerskem.

V Mariboru je rojen in ustvarja
skladatelj Marjan Šijanec. Sodi
med začetnike računalniške glasbe v Sloveniji.

Poslušajte štajersko ljudsko pesem z naslovom Iz zemlje gre v trto, ki jo že
znate zapeti.
https://www.youtube.com/watch?v=EkQWi72W06k

In še v malce drugačni različici, ki jo izvajajo Prifarski muzikantje.
https://www.youtube.com/watch?v=M10IAv8usl0

Danes ponovite takte. Sestavite jih sami glede na dan taktovski način.
Zapišite vsaj 3 takte pri posameznem primeru.
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ŠPORT
Vadba po postajah

TJA
Preden se lotite današnje učne snovi, si preglejte, če ste si prejšnjo učno uro, pravilno zapisali
počutja, ki ste jih spoznali v videu.
Počutja, ki ste jih morali zapisati, so: shy – sramežljiv; bored – zdolgočasen; sleepy – zaspan;
thirsty – žejen; hungry – lačen; worried – zaskrbljen
Danes pa boste spoznali mesece v angleščini. Videli boste, da so si nekatere besede zelo
podobne slovenskim izrazom za mesece. Upam, da si boste zaradi tega lažje zapomnili besede.
 Odpri učbenik na strani 73 in v e-učbeniku poslušaj izštevanko pri nalogi 1. Izštevanko
ponovi naglas, da utrdiš pravilno izgovorjavo mesecev.
Slovarček:
remember = zapomniti si

then = potem

again = ponovno

 Nato napiši naslov Months in the year (Meseci v letu) in si mesece napiši v zvezek.
Spodaj so napisani meseci v angleščini, v oklepaju pa imate slovenske besede. Meseci so
tudi oštevilčeni po vrsti.

2.

1.

(FEBRUAR)

(JANUAR)

4.

3.

5.
(APRIL)

7.

6.
(MAJ)

(JULIJ)

(SEPTEMBER)

(AVGUST)

11.
(OKTOBER)

(JUNIJ)

9.

8.

10.

(MAREC)

12.
(NOVEMBER)

(DECEMBER)

 ZAPIŠI IN ZAPOMNI SI: Mesece v angleščini vedno pišemo z VELIKO ZAČETNICO!
 V zvezek prepiši povedi pri 2. nalogi (učbenik, str.73) , nato pa poslušaj posnetek v eučbeniku in obkroži ustrezen mesec v povedih, ki jih slišiš na posnetku.

 V zvezek napiši še spodnji dve povedi:
When's your birthday?
My birthday is in June.
(Kdaj je tvoj rojstni dan?) (Moj rojstni dan je junija.)
ZAPIŠI IN ZAPOMNI SI: Ko želimo povedati, da se nekaj dogaja v določenem mesecu, vedno
pred mesecem uporabimo besedo IN. (Npr.: I have holidays in July. – Počitnice imam julija.)
 Sedaj pa odgovori še na spodnja tri vprašanja. V odgovoru povej,
kateri mesec imate ti in tvoji starši rojstni dan.
a) When's your birthday?
b) When's your mum's birthday? (Kdaj ima tvoja mama roj. dan?)
c) When's your dad's birthday? (Kdaj ima tvoj oče rojstni dan?)

