Dragi sošolci,
upam, da se kmalu vidimo v živo, saj me ta karantena že kar uničuje živce. Saj vem, da
se najmanj enkrat na teden vidimo preko Zooma, ampak to ni isto! Pomislite, v karanteni
smo že 10. teden. Komaj čakam, da se vidimo v živo in ne le prek ekranov. Ko bo šole
na daljavo konec in se bodo začele poletne počitnice, nam bo dolgčas kot zdaj.
Ne, še bolj nam bo dolgčas, saj imamo zdaj vsaj nekaj za delati. Šolo na daljavo! Med
poletnimi počitnicami pa tega ne bo. Takrat bo še večji dolgčas kot zdaj. Zmanjkuje mi
besed. Zato sem napisal pesem:
Šola včasih dolgočasna je,
ampak meni ne!
Saj ta šola na daljavo
mi res že bega glavo.
Vlada določila je,
da tako pač je.
Mi doma ostanemo,
1., 2. in 3. pa v šolo gredo.
Ne pozabimo na devetarje,
ki že v šolskih klopeh sede.
Upam, da vam je ta pesem všeč bila,
saj me je čisto izmozgala.
Anže Fabijan
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GOSPODINJSTVO
Pozdravljen, učenec, učenka.
Danes boš razmišljal/a in spoznaval/a o škodljivosti hrane. Rešene naloge pošlji učeči učiteljici na epošto. Želiva ti vse dobro.
Učiteljici gospodinjstva
 Zapis v zvezek: Ali mi hrana lahko škoduje?
Navodila:
Odpri učbenik za GOS na str. 64 in preberi novice, ki opisujejo primere, ko so se ljudje zastrupili s
hrano.
Odgovori na vprašanja:
1. Poimenuj bakterijo, s katero se je verjetno zastrupila množica v Hrastniku.
2. Kaj so jedli otroci v Izoli, da so se okužili s salmonelo?
3. Katero živilo so iz prehrane izločili iz izolskega hotela? Zakaj?
4. Kaj so zaužili v mariborskem zavodu, da so se okužili s salmonelo?

SALMONELA
Nalogi: Kako pride mikroorganizem v hrano?
1. Oglej si sliko na strani 65 in napiši sedem stvari, ki bi jih moral narediti kuhar v kuhinji, preden bi
začel pripravljati jedi.
a)________________________, b)___________________, c)______________,
č)________________________, d)___________________, e)______________,
f)_______________________.
2. Kaj pomeni varna hrana?________________________________________

probiotične bakterije
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MATEMATIKA
 Rešitve:
DU, str. 193/1 in 2

Utrjevanje snovi DVE KROŽNICI.
 Natančno preberi zapis v zvezku in v DU, str. 191.
* Reševanje:
DU, str. 193/3, 4, 5, 6,
 Rešitve pregledamo jutri.
 Za pomoč pri reševanju in dodatno razlago mi piši na bostjan.hribar@os-smihel.si

SLOVENŠČINA
6. a, danes vam pošiljam odlomek iz berila, zato je vaš PDF malce obsežnejši. Tudi za jutrišnje delo boste
potrebovali to besedilo, zato ga danes ne vrzite proč :)
V tem šolskem letu smo že brali odlomek iz knjige Dvojčici. Danes boste prebrali drug odlomek iz iste
zgodbe.
–
–
–
–
–

V zvezek napišite naslov ERIC KÄSTNER: DVOJČICI
S pomočjo spleta v zvezek napišite nekaj podatkov o avtorju; prepišite pravilne trditve o
njem, ki jih najdete pod avtorjevim portretom (glej spodnje besedilo).
Preberite besedilo.
Med branjem spremljajte slovarček neznanih besed.
Odgovorite v celih povedih na pet sklopov vprašanj pod besedilom (razdelek Dejavnosti po
branju).
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ANGLEŠČINA
Hello, dear pupils. Hope you are fine.
1. Najprej preveri rešitve prejšnje ure. bodi pozoren/pozorna na pravilen zapis.
Rešitve: 1. cheap /cheaper/ the cheapest, difficult /more difficult /the most difficult, large/larger/the
largest, deep/deeper/the deepest, fat/fatter/the fattest, heavy/heavier/the heaviest, hilly/hillier/ the hilliest,
wide/wider/the widest, windy/windier/the windiest, red/redder/the reddest, famous/more famous/the
most famous, short/shorte/the shortest, old/older/the oldest, hot/hotter/the hottest, high/higher/the
highest, white/whiter/the whitest, cloudy/cloudier/the cloudiest 2. Ena od možnih rešitev: A pizza is
better than a hamburger. English is better than Maths. The kitchen is bigger than the bathroom. Dad is
older than mum. WB 46/3 2 cooler 3higher 4 flatter 5 higher 6 shorter WB 47/4 1 Pam 2 Lisa 3 Anna 4
Eve 5 Kate WB 47/5 2 more beautiful 3 happier 4 more difficult 5 flatter 6 colder 7 longer 8 nicer WB
47/6 2 Mick's sandwich is thinner than Harry's. Harry's sandwich is thicker than Mick's. 3 Duke is bigger
than Pongo. Pongo is smaller than Duke. 4 Saturday was wetter than Sunday. Sunday was drier than
Saturday. 5 The mountains are quieter than the beach. The beach is more crowded than the mountains.

2. Predvidevam, da so ti rekordi všeč. Reši kviz v učbeniku na strani 60.
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en
Preveri pravilnost svojih odgovorov na spodnji povezavi.
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

Zdaj pa odpri še zvezek in napiši naslov RECORD BREAKERS ter zapiši odgovore na kviz v celih
povedih. Katero stopnjo pridevnika boš uporabil/a? Presežnik.(tretja stopnja)
Namig: 1. The longest river in the world is the Nile.
3. Za konec današnje ure poslušaj še pesmico.
https://www.youtube.com/watch?v=ju2q6SnZsJo
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ŠPORT
Fantje:
Danes bi naredili kardiovadbo.
Opravili bi 12-minutni tek, lahko tudi intenzivno hitro hojo in na koncu ugotovili, koliko metrov,
oziroma razdaljo ste naredili v teh 12 minutah.
Najenostavnejše je na igrišču SŠC, kjer je en krog 300 m.
Lahko pa kjerkoli, samo, da poznate razdaljo.
Ko to zaključite, imate igre po izbiri – za kar imate najboljše možnosti.
Lahko so loparji, žoga ali kaj drugega in bodite aktivni vsaj pol ure.

Dekleta:
Seznanitev z navodili za ocenjevanje znanja pri športu
Ocenjevanje bo potekalo v ponedeljek, 1. 6. 2020, individualno preko videoposnetka in pisnega
odgovora, ki ga pošljejo učenke na elektronski naslov učiteljici športa damjana.burgar@os-smihel.si.
Ocenjene bodo vse tiste, ki še niso pridobile ocene v tem obdobju. Učenke spodbujam, da vsebino, ki jo
bomo ocenjevali, učiteljici pošljejo čim prej, seveda upoštevajoč vremenske razmere in tehnične pogoje
učenke. Če učenki, zaradi različnih razlogov, ne uspe vsega opraviti v enem dnevu, lahko nalogo dokonča
v najkrajšem možnem času in pošlje takrat. Če ima učenka težave pri pošiljanju posnetka in odgovorov,
naj kontaktira učiteljico za šport, da skupaj najdeta optimalno rešitev. Videoposnetke predlagam da
pošljete preko google foto.
Naloge za ocenjevanje:
- videoposnetek razteznih in krepilnih vaj,
- videoposnetek komolčne podaje,
- učenka odgovori na 3 teoretična vprašanja.
PRAKTIČNI DEL: Pripravite si 8 vaj za raztezanje in 10 vaj za krepitev telesa, ki smo jih tekom našega
skupnega učenja na daljavo spoznali. Uporabite tudi vsaj en rekvizit, lahko jih je tudi več različnih.
Napišite na list vaje in jih tudi izvedite. Za oceno boste poslali posnetek s kratkim prikazom vaj. Bodite
izvirni. Vadite še komolčno podajo in lovljenje, za oceno boste poslali posnetek.
TEORETIČNI DEL: Sestavljeno bo iz treh teoretičnih vprašanj (iz ŠVK – kaj je to, katere teste poznamo,
kaj z njimi merimo; rokomet – igrišče, kateri so osnovni tehnični elementi; odbojka – naštej osnovne
elemente, ki smo jih spoznali).
Nekatere deklice ste pridno delale sproti in mi že naloge pošiljale, ko je bilo potrebno, zato vam bo lažje.
Ostale pa hitro pobrskajte po vsebinah in ponovite.
KRITERIJI videoposnetka in odgovorov:
5: Učenec izvede praktično nalogo v celoti, zanesljivo, tekoče in izvirno brez napak ali z eno majhno
napako. Komolčno podajo izvede zanesljivo, tekoče in tehnično pravilno brez napak ali z eno majhno
napako. Na vsa teoretična vprašanja odgovori pravilno.
4: Učenec izvede praktično nalogo tekoče, vendar z slabšo predstavitvijo ali eno pomanjkljivo vajo.
Komolčno podajo izvede tekoče, vendar z dvema majhnima napakama. Na vsa teoretična vprašanja
odgovori, vendar je netočnost pri enem.
3: Učenec izvede praktično nalogo, vendar le polovico. Komolčno podajo izvede tekoče, vendar z eno
veliko napako in eno majhno napako oziroma več kot tremi majhnimi napakami.. Odgovori na dva
vprašanja pravilno.
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2: Učenec izvede praktično nalogo zelo nepopolno, le z nejasno predstavitvijo ali napačnimi vajami.
Komolčno podajo izvede, vendar z dvema velikima napakama in več majhnimi napakami. Odgovori vsaj
na eno vprašanje popolnoma pravilno.
1: Učenec ne izvede naloge ali le v eni tretjini. Ne odgovori na nobeno vprašanje povsem pravilno.
Velike napake: napačna postavitev nog, roka ni dvignjena dovolj visoko, zaprta drža žoge.
Male napake: nedokončan izmet žoge, prevelik zasuk telesa in roka je za glavo, po izmetu roka ni
iztegnjena, nenatančna podaja
Pošljite mi še odgovore za športni program Krpan.

Bodi pozoren na tehniko komolčne podaje:
- pravilna drža žoge z odprto dlanjo,
- lovljenje žoge z obema rokama,
- dvignjena roka – komolec v višini ramena,
- komolčni zamah pri podaji in zaključek gibanja roke in telesa po izmetu.
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