ŠPORT
SKOK V DALJINO Z MESTA – ura velja tudi še za sredo, 22. 4. 2020.
Najprej se boš dobro ogrel/a. Naredi/a boš nekaj gimnastičnih vaj s poudarkom
na vajah za noge (počepi, sonožni poskoki, zamahi z nogo v stran, naprej, nazaj...)
Nato si oglej posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=RTWvvS7DtuE
skoka v daljino z mesta.
Odpravi se na dvorišče in naredi vsaj 10 skokov z mesta v daljino. Dolžino skoka
si najprej pomeri s koraki, potem pa še z metrom. Na listu si oblikuj preglednico,
kot kaže spodnji primer:
Skok Meritev s koraki
(število korakov)

Meritev z metrom
(zapiši mersko število
in mersko enoto)

1. skok
2. skok
3. skok

MATEMATIKA
V zvezek in delovni zvezek zapiši: 6. teden, sreda, 22. 4. 2020
Reši naloge v DZ/93, 94.
OPOZORILA:
- pri računih deljenja ne pozabi, na vejice, pravilno podpisovanje in
preizkuse,
- podčrtaj podatke v besedilnih nalogah.

Bliža se ustno ocenjevanje. Naloge bodo podobne, kot ste jih reševali za
ponavljanje in utrjevanje. Ocenjeni boste ustno – v živo preko Vibra. Na dan
ocenjevanja boste vklopili kamero na telefonu in snemali svoje reševanje, ob
katerem boste razlagali.
Če kdo meni, da je že pripravljen, lahko pridobimo oceno že ta teden, da boš
imel/a prave počitnice, lahko pa 1. teden po 1. majskih počitnicah. Razmisli in
mi javi danes.

Ocenila bom:
1. GEOMETRIJA:
- točke, daljice, premice, poltraki, vzporednice, pravokotnice, lastnosti
pravokotnika in kvadrata
- pretvarjanje, primerjanje, razvrščanje DOLŽINSKIH MERSKIH ENOT
2. PISNO deljenje in množenje, deljenje z desetiškimi enotami – črtanje
ničel,
3. SESTAVLJENI RAČUNI
4. BESEDILNE NALOGE

SLOVENŠČINA Znaka ali uganka 4
V zvezek in DZ zapiši: 6. teden, sreda, 22. april, 2020
Reši naloge v DZ/82, 83.
Danes se boste zopet igrali z besedami, ki vam pri zapisu velikokrat
ponagajajo.
Dz/82, 6. naloga:
- k vsaki besedi – rešitvi zapiši pomoč.
Primer: Oče je ŽAGAL drva.

Pomoč: ….. je žagaLa

Dz/82, 8. naloga:
- za vsako rešitev – besedo zapiši pomoč (nisem videl… , dva…)
Dz/83, 10. naloga
Pri zgodbici upoštevaj zgradbo besedila – uvod, jedro, zaključek.
11. naloga/c: Ne pozabi na zapis povedi.

DRUŽBA u/68, 69
V zvezek in DZ zapiši: 6. teden, sreda, 22. april, 2020
Zadnjo uro smo povedali, kakšna je razlika med GOSPODARSKIMI IN
NEGOSPODARSKIMI DEJAVNOSTMI.

Če si nisi zapomnil/a, najprej ponovi, ker je to znanje zelo pomembno za
nadaljevanje naše nove snovi.
Zapiši naslov: KAJ PRIDELUJEJO V DOMAČI POKRAJINI
PREPIŠI:
Pridelovanje hrane je že od samega obstoja človeka njegova osnovna
dejavnost. Včasih je večina ljudi sama pridelala hrano za lastne potrebe.
DANES JE TO ČISTO DRUGAČE. Kmetov je zelo MALO.
S celim stavkom odgovori - Zakaj? (natančno preberi oba odstavka na str. 68)
KMETIJSTVO SE DELI NA PANOGE, glede na to kaj pridelujejo kmetje.
Kmetijske panoge so (naštej jih) – u/68:
K vsaki zgoraj našteti panogi zapiši stavek ali dva.

Kmetijsko panogo ŽIVINOREJA DELIMO NA:
-…

Posebni obliki kmetijstva sta:
Zaradi naravnih danosti v Sloveniji je posebna oblika kmetijstva ____________.
Zapiši značilnosti goszdarstva.

Ob morju se ljudje preskrbujejo z ____________________________________.

GLASBENA UMETNOST
Oglej si serijo Muzikajeto. Klikni tukaj
V zvezek napiši naslov: Prekmurje in zapiši vse inštrumente, ki jih prepoznaš. (
(videl jih boš na posnetku do 40 – te sekunde.) Lahko jih tudi narišeš ali nalepiš.
Prepoznaš inštrument, na katerega se igra z dvema udarjalkama?
Namig: C _ _ _ _ _ _.
Naš zelo znan pevec in kitarist prihaja iz Prekmurja. Ga prepoznaš na posnetku?
Kdo je to? _______________________
Poišči eno njegovo skladbo z inštrumentom, ki ste ga morali ugotoviti v 1.
nalogi in mi pošlji povezavo.

