Novo mesto, 18. 5. 2020

Pozdravljeni, carji!
Verjetno ste žalostni, ker ne gremo v šolo. Po pravici povedano: jaz ne bi šel. Sem se kar
navadil na tako življenje. Zjutraj vstanem ob 8.00 ali kasneje, pojem zajtrk in grem delat
za šolo. Ko končam, se grem ven igrat ali pa gledam televizijo. Res da mi je dolgčas,
ampak mi ni treba v šolo, manj verjetnosti je, da dobim korono. Zdaj sem dobil košarkarski
koš in mi je manj dolgčas. Pogrešam vašo družbo. Zdaj bomo lahko vsaj hodili na igrišče.
Komaj čakam, da se bomo spet lahko srečali.
Lep pozdrav in uspešno šolanje doma,
Erazem
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DOPOLNILNI POUK MATEMATIKE
1.

2.

3. Izrazi v zahtevanih enotah.
3 m = ____ dm

7 m 54 cm = ______ m

8 dm2 = ______ cm2

3 ha 40 a = _______________m2

4. Izračunaj obseg pravokotnika. Nariši skico.
a = 3,8 dm
b =2,7 dm
5. Izračunaj ploščino pravokotnika.
a = 2 m 5 dm
b = 1, 2 m

6. Nariši krožnico s središčem v točki S, s polmerom 2 cm.
.S

SLOVENŠČINA
Še en pozdrav vsem carjem od mene ;)
Ustavili smo se na strani 115, kajne? STO (presledek) PETNAJST. Pravzaprav 115. naloge nismo še
rešili. STOPETNAJSTE.
Rešite naloge 21–24. Namig za 21. nalogo: števnik en uporabljamo poleg pridevnikov, eden pa lahko
stoji samostojno.
Ko ste končali s tem, se preselite na zelene strani, tj. 24. poglavje. Preglejte miselne vzorce in jih
preverite, dopolnite, dopišite vse, kar je treba dopisati. Nekaj imate že rešenega. Če česa ne razumete,
vprašajte. Gre zgolj in samo za ponavljanje snovi letošnjega leta.
Prav tako preverite, ali imate rešen celoten delovni zvezek.
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NARAVOSLOVJE
Pozdravljen, učenec, učenka.
Minilo je že devet tednov učenja od doma, prihajamo v 10. teden. Kaj misliš, koliko jih
je še do konca šolskega leta? Bomo uspeli.
Rešitve 16. naloge: 2. v vlažnih okoljih največ v vodi, 3. enocelični ali mnogocelični, 4. korenine, stebla,
listov, cvetov in semen, 5. rdeče, rjave in zelene, 6. jetrnjake in lističaste mahove, 7. rizoidi, 8. nimajo,
trosi, trosovnikih, vrhu rastline.

17. naloga: Praprotnice in semenke
Navodila: Danes boš spoznal-a skupino rastlin, to so praprotnice in semenke. Odpri
SDZ na str. 178 in 179 in preberi besedilo. Odgovori ali dopolni. Če imaš priložnost,
pojdi v bližnji gozd, poišči praprotnice in poglej ostale rastline.
1. Med praprotnice uvrščamo: a)___________, b)___________, c) _________.
2. Praproti imajo ______________, korenine in _______________ .
3. Kje se nahajajo trosovniki in kaj v njih nastaja? (slika 3.73a)_____________
4. Cvetov nimajo. Največja praprot naših gozdov je ___________ _________, ki zraste
do 1 m _____________.
5. SEMENKE so rastline, ki imajo razvite _________, ________ in _________.
V njihovih storžih ali ___________ se razvije ____________.
6. Zakaj so te rastline semenke?_____________________________________
7. Semenke delimo: a)________________ b)_____________________.
8. Poglej v SDZ sliko 3.75 in opazi razliko med golosemenkami in kritosemenkami.
9. Poimenuj praprotnice.

_________________

_______________

________________

ponedeljek, 25. 5.

GLASBENA UMETNOST
Pozdravljeni, šestošolci!
Še vedno velja, da mi redno pošiljate fotografije domačih nalog. Večina vas je to prejšnji teden naredila,
štirje učenci pa ne. Verjamem, da ste
pozabili. Tudi danes imate praktično
nalogo, ki jo morate rešiti in mi jo poslati.
Najprej vam posredujem
naloge prejšnjega tedna:

rešitev

Danes boste spoznali glasbeno obliko imenovano SONATA.
Včasih je bila kot sonata poimenovana vsaka skladba, ji ni bila peta. Od druge polovice 18. stoletja pa je
kot sonata označena vsaka večstavčna inštrumentalna skladna. Lahko je napisana za klavir solo ali pa za
katerokoli drugo glasbilo ob spremljavi klavirja, za godalni kvartet, klavirski trio, simfonični orkester,
solist, orkester …
Prvi stavek sonate je običajno v hitrem tempu in v sonatni obliki, sledi ji drugi stavek v počasnem tempu
v obliki TEME Z VARIJACIJAMI (glasbena oblika, kjer skladatelj predstavi osnovno glasbeno misel in
jo v nadaljnjem poteku skladbe spreminja tako, da ostane tema še vedno prepoznavna), tretji stavek ima
obliko MENUETA (srednje hiter plesni stavek francoskega izvora v tridelnem taktovskem načinu), četrti
je znova hiter in je v obliki RONDOJA (glasbena oblika, kjer se ista tema večkrat ponovi – kroži).
Zdaj pa vaša današnja naloga.
V zvezek prepišite ljudski izštevanki (pesmi). Nad besedilo vrišite ustrezne notne vrednosti, tako da bo
imel vsak takt 4 (3) dobe (doba je četrtinka). Besedilo nato ritmično izgovarjajte. Narejeno nalogo pošljite
na moj elektronski naslov.
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ŠPORT – dekleta in fantje
V prejšnjem tednu smo vadili in ponavljali skok v višino. Pošljite mi kakšen posnetek, kako ste uspeli
izvesti skok. Nekateri ste to že pridno poslali.
Danes pa nekaj sprostilnih nalog, da boste razgibali telo. Sigurno imate kakršnokoli žogo doma, poiščite
jo in si jo pripravite. Če nimate žoge, dajte med noge/roke kaj drugega - plastenko, oblačilo ali pa kar
brez. Smuknite v udobna športna oblačila in na delo. Slike zelo dobro prikazujejo gibanje. Poglejte dobro,
kako se gibanje izvaja ter kakšen je začetni položaj telesa in rekvizita ter končni položaj.
Posamezno vajo ponovite 10–15x ali pa zadržite v položaju 15–20 sekund.
PET VAJ Z MAJHNO ŽOGO:
1. Izteg nog v opori na komolcih.

2. Most na žogi.

3. Popolni dvig.

4. Zasuk na boku v opori na komolcu

5. Zajček – štirje položaji, ki jih počasi izvedete; pri vsakem se malo zadržite, da bo ravnotežje telesa
enakomerno na žogi in rokah
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MATEMATIKA

 Nadaljevanje obravnave nove snovi in zapisa v zvezek:

KROŽNICA IN PREMICA

 Reševanje: U, str. 193/1 in 2
Rešitve pregledamo naslednjo uro.
Za pomoč pri reševanju in dodatno razlago mi piši na lidija.spelic@os-smihel.si

IZBIRNI PREDMET 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.
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