6. B, PETEK, 29. 5. 2020
Dober dan, dragi učenci!

JEEEEEEEE, V SREDO SE VIDIMO V ŠOLI. 

ŽELIM VAM USPEŠEN IN LEP PETEK TER ČUDOVIT VIKEND!
Razredničarka

GOSPODINJSTVO
Pozdravljen, učenec, učenka.
Spoznal-a si že bakterijo salmonelo, ki povzroča hudo obolenje, oziroma hudo
zastrupitev.
Predura
Naloga: Kaj potrebujejo mikroorganizmi za rast in razmnoževanje
Navodila: Odpri učbenik na str. 66, preberi besedilo in dopolni ali dgovori na
vprašanja.
1. Zakaj obstaja stalna nevarnost, da škodljivi mikroorganizmi pridejo v hrano in
jo okužijo?_______________________________________________________
2. Kdaj se zastrupimo?______________________________________________
3. Naštej znake zastrupitve. __________________________________________
4. Mikroorganizmi za rast in razmnoževanje potrebujejo: a)_________________
b)________________, c)________________, č)__________________.
5. Kdaj je najugodnejša temperatura za rast in razvoj mikroorganizmov?______
1. ura
Naloga: Kaj storiti, da bo hrana varna?
Kaj pomeni varna hrana, si že odgovoril-a na vprašanje.
Odgovori na vprašanje.
1. Kaj lahko narediš, da se hrana ne bo okužila in bo ostala varna?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

ŠPORT - dekleta
Danes poglejte navodila za ocenjevanje, pripravite vse potrebno, lahko praktično
izvedete nekaj vaj za raztezanje in vaje za moč. Ponovite komolčno podajo v paru ali z
odbojem od stene.
Vzemite si čas za rekreacijo. Pojdite na kratek sprehod ali lahkoten tek, kolesarjenje,
rolanje ali kaj podobnega. Kar imate radi in vam je blizu.
Naužijte se svežega zraka in lep vikend. V naslednjem tednu se vidimo.

ŠPORT - fantje
Pozdravljeni!
Prejšnjo uro ste imeli 12 min. tek, danes pa vaje za moč (»skupno 210 ponovitev«)
Delamo 3 kroge vaj. Vsak krog ima 7 vaj. Med vajami je največ 10 sekund počitka. Po
končanem 1. krogu je 1 min. pavze. Po končanem 2. krogu je 2 min. pavze.
Ko končaš 3. krog je konec !
Ponovitve : 1. krog - vse po 12 x
2. krog – vse po 10 x
3. krog – vse po 8 x
VAJE : 1. Vojaške sklece (op.: iz opore za sklece skočiš v počep in vstaneš - to je
1x.......)
2. Trebušne – sediš na tleh in krožiš z nogami (iztegnjene)
3. Hrbtne – klečiš, z rokami v opori spredaj (dviguješ/ po diagonali roka/noga)
(Leva roka/ desna noga, desna roka/leva
noga...)
4. Stojiš pred stolom z rokami prekrižanimi na prsih in se spustiš do seda – se
samo dotakneš z zadnjico in hitro dvigneš gor, oz. poskočiš – sonožno (to je 1x) in
nadaljuješ
5. Sklece na višji opori (npr.. na stolu)
6. Izmenično stopanje na stol (step up) ....za vsako nogo se šteje posebej
7. Leže na trebuhu (imeti moraš podlago!) v rokah držiš brisačo, jo iztegneš
pred seboj in roke dvigneš hkrati z nogami (Hrbtne mišice!)
Opomba: Pavze lahko podaljšaš. Če je komu preveč, konča po 2. krogu!

Zgodovina
Ljudje niso od nekdaj živeli v takšnih skupnostih, kot jih poznamo danes.
Pojem družina je včasih predstavljal veliko večjo skupino ljudi kot danes, tudi
vloge moških in žensk so bile striktno ločene.
Naša naslednja učna enota se imenuje Način življenja v preteklosti, kar
pomeni da boste v naslednjih urah spoznavali na kakšen način so bili ljudje
povezani, kako je bila razdeljena družba, s čim so se ukvarjali… od
prazgodovine do sodobne zgodovine.
Začeli bomo daleč v preteklosti, s prvimi skupnostmi v prazgodovini. Snov
današnje teme boste našli v učbeniku na straneh 70 – 71.
Naslov, ki ga boste napisali v zvezek je: PRVE ČLOVEŠKE SKUPNOSTI, zapis
pa boste prepisali iz PPT predstavitve, ki jo najdete na spodnji povezavi. Na
koncu boste zasledili tudi vprašanje, na katerega prav tako odgovorite v
zvezek.
https://drive.google.com/file/d/1Xi5wOt3K7xL8srF68XdlpgN6Uu5hfeoj/v
iew?usp=sharing
Za ponovitev rešite 1. nalogo (Prve skupnosti v prazgodovini) v DZ na strani
32.

ANGLEŠČINA
Hello, dear pupils. How are you today?
1. Preglej rešitve prejšnje ure.
Rešitve: SB 61/5 3 The most famous sportsperson in our country is… 4 The largest room in my house
is… 5 The biggest city in our country is 6 The highest mountain in our country is… 7 The longest river
in our country is… 8 The easiest subject on our timetable is… 9 The most expensive shop in our town
is… 10 The heaviest thing in my bag is… Megan's story :
2 Megan's parents are shorter than
her. 3 She's the tallest person in her family. 4 People were friendlier when Megan was at primary
school. 5 They were more helpful, too. 6 Her clothes are more expensive than ordinary clothes. 7
Megan always feels different from other people. 8 She wants to be the same as her friends. WB 48/1
2 Europe 3 Asia 4 Oceania 5 Africa 6 Antarctica 7 South America WB 48/2 Vatican city e, the Nile d,
Tokyo f, Everest g, the Atlantic b, the UK c, the Pacific h WB 48/3 2 Vatican city, the UK 3 the Atlantic,
the Pacific 4 Tokyo 5 Everest WB 48/4 2 Oceania 3 Australia 4 Africa 5 South America 6 bigger
WB 49/5 2 wettest 3 most expensive 4 sunniest, driest 5 smallest 6 most crowded 7 foggiest 8
coldest WB 49/6a 1,7 million 3 1,460 4 2,473 5 601 6 804 WB 49/6b 2 Budapest is the smallest of the
four cities, 3 Madrid is the sunniest of the four cities. 4 Rome is the wettest of the four cities. 5
Madrid is the driest of the four cities.

2. Sledi tvoj priljubljen strip. YES! Odpri učbenik na strani 62. Do you like camping? Mickey and
Millie love it.
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en
Odpri zvezek in prepiši tabelsko sliko.
MICKEY AND MILLIE GO CAMPING
campsite – prostor za kampiranje area – področje as…as – tako…kot beaware of - pozor bull – bik
describe – opisati get dark – stemniti se guide – vodič, turistični vodič sign – znak snore –
smrčati view – pogled, razgled
Poslušaj zgodbico še enkrat, nato pa jo glasno preberi.

3. V zvezek napiši kratke odgovore na vprašanja pri nalogi 1, v učbeniku na strani 62.

4. SB 63/ 2c Dopolni povedi in jih napiši v zvezek.
Bye, bye.

SLOVENŠČINA
Dragi b-jevci, lepo pozdravljeni.
Kako vam gre? Upam, da poleg raziskovanja naših navodil, raziskujete tudi sebe in naravo.
Prav lepa je v teh dneh. Vesela bom, če bom dobila kakšno lepo pesem o pomladni naravi,
fotografijo ali pa samo kakšen pozdravček. Ker ni nujno, da se mi javite samo takrat, ko
morate kaj narediti za nalogo. Pogrešam vas in če se ne bomo vrnili v šolo, se naslednji teden
srečamo prek zooma. Velja? Bodite lepo. 
REŠITVE NALOG OD ČETRTKA:

Štirje prijatelji so se odpravili igrat nogomet. Živel so v isti ulici, le na različnih številkah; Jan na številki
petinšestdeset, Tadej na številki petinpetdeset, Nejc na devetindevetdeset, 88 pa je bila Petrova hišna številka.
Preden so začeli igrati, je Jan povedal: »Včeraj sem dobil svoj 1. prenosni računalnik, ki sem si ga želel že 5 let.
Zelo sem bil vesel.« Takoj sem začel igrati igrice.
DZ 14. sto dvainpetdeset, enainpetdeset, petsto štiriindvajset, štiristo Glavne. 15. Glavni števniki so napisani z
eno besedo ali z več besedami. Vrstilni števniki so napisani z eno samo besedo. 16. eno 17. 825, 932, 101, 825.,
932., 101. 18. šeststo triinpetdeset, šeststotriinpetdeseti, devetsto sedeminsedemdeset,
devetstosedeminsedemdeseti 19. 735, petstodrugi, 423, dvesto triintrideset 20. sedemsto triinštirideset,
petstotretji, tristo triintrideset 21. stoenaintrideseti strani, sto devetnajst ljudi, sto šestimi pohodniki, tristo
štiriinštirideset strani, dvesto dva učenca, dvestodrugem mestu, osmega februarja 22. eden, eden, en, eden 23.
136. Sto šestintrideset. Na 115. Na stopetnajsti. 526 evrov. Petsto šestindvajset evrov. 24. milijon, tisoč Z
milijon.

NAVODILO
Skoraj smo naredili vse v DZ (Ja, vem, skoraj ni še nikoli zajca ujel – pa tudi svizca ne. ),
zato mu bomo privoščili malo počitka. Za vas sem pripravila vaje za utrjevanje. Začenjamo z
neumetnostnim besedilom.
V zvezek napiši naslov UTRJEVANJE – NEUMETNOSTNO BESEDILO in reši naloge.
IZHODIŠČNO BESEDILO
ALPSKI SVIZEC
Svizci so največje veverice na svetu. Za razliko od svojih najmanjših sorodnic, tj. 7–10 cm
velikih afriških veveric, zrastejo čez 70 cm in tehtajo do 8 kg. V Sloveniji živijo alpski svizci;
ti so malo manjši in lažji od svojih največjih sorodnikov.
1 Alpski svizci (Marmota marmota) živijo nad gozdno mejo v visokogorju Centralnih
in Zahodnih Alp Pri nas so izumrli pred okoli 10.000 leti; ponovno so jih naselili
sredi prejšnjega stoletja.
2 Živijo v velikih družinskih skupnostih z do 20 članov, in sicer so to samec in
samica ter njuni večletni potomci. Med seboj so zelo prijazni. Pogosto se sončijo na
kakšni večji skali pred svojim rovom, eden od njih pa prevzame vlogo čuvaja –
nepremično sedi na zadnjih nogah (pravimo, da »postavlja možica«) in opazuje
okolico; na nevarnost opozori z glasnim žvižgom. Do vsiljivcev so zelo napadalni
in krčevito branijo svoje ozemlje. Odrasli samci se sčasoma odselijo ter si na robu
ozemlja svojih staršev ustvarijo svojo družino.
3 Alpski svizci so rastlinojedi. Prehranjujejo se z mehkimi deli zelišč in s travo. Na
dan potrebujejo do 1,5 kg svežih rastlin, pred zimo pa še več.
4 So talne živali. Pod zemljo si izkopljejo razvejane rove, dolge do 30 m; ti segajo 2–
5 m globoko. Plitvejše rove uporabljajo za zaščito pred plenilci, globlji rovi pa
vodijo v brlog, v katerem na suhi travi prezimuje vsa družina.
5 Spijo pravo zimsko spanje. V tem času se jim precej zniža telesna temperatura in

število srčnih utripov na minuto, upočasni se jim tudi dihanje. Ker so odrasli svizci
toplejši od mladičev, nadzorujejo starši in njihovi starejši potomci temperaturo
mladičev tako, da se stisnejo k njim. Tako tudi varčujejo z energijo in si povečujejo
možnosti za preživetje. Kljub temu v povprečju preživi le deset svizcev.
6 Ko se svizci prebudijo iz zimskega spanja, se začne parjenje. V juniju in juliju se
skoti do 5 slepih golih mladičev. Ker so samice precej shujšane od zimskega
spanja, je to zanje zelo izčrpavajoče; zato v svojem življenju ne kotijo več ko
trikrat.
Maja Berden Zrimec
(Prirejeno po reviji Gea, april 2007)
1. Pozorno preberi izhodiščno besedilo 1 na listu in zbrano reši naloge 2–7.
2. Izhodiščno besedilo je namenjeno:
a) Samo strokovnjakom, ki proučujejo življenje svizcev.
b) Vsem bralcem revije, v kateri je bilo objavljeno.
c) Ljudem, ki so pri nas ponovno naselili svizce.
č) Vsem, ki jih zanimajo afriške veverice..
3. S katerim namenom je avtorica napisala izhodiščno besedilo. Odgovori v
povedi. Utemelji svoj odgovor.
4. Kje in kdaj je bilo besedilo objavljeno?
5. Odgovori na vprašanji. Odgovora v obliki povedi napiši na črto.
a) Kje živijo alpski svizci pozimi?
b) Kako med zimskim spanjem skrbijo za mladiče?
6. Katera trditev ne pravilna? Obkroži DRŽI ali NE DRŽI.
Svizci so manjši od afriških veveric.
DRŽI
Alpski svizci imajo organizirano stražo.
DRŽI
Med zimskim spanjem se jim zviša telesna temperatura.
DRŽI
Zimo preživi le deset svizcev.
DRŽI

NE DRŽI
NE DRŽI
NE DRŽI
NE DRŽI

7. Kaj je o alpskih svizcih predstavljeno v navedenih odstavkih iz izhodiščnega besedila?
Na črtico napiši ustrezno črko iz desnega stolpca.
____ 4. odstavek

____ 5. odstavek

A velikost
B življenjski prostor
C prehranjevanje
Č prezimovanje
D razmnoževanje

Tole je prvi del – nadaljevanje sledi v ponedeljek. Pa čarobno lep vikend vam
želim.  

DODATNI POUK ANGLEŠČINA
Hello, pupils. Here are some extra exercises for you. At the end just check your answers.

1. Comparison of Adjectives
https://www.englischhilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adjectives_comparison_sentences.htm

2. Comparison of Adjectives
https://www.englischhilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adjectives_comparison_sentences2.htm

