NAVODILA ZA DELO DOMA 5. R_10. teden
Dragi učenci!
Še teden dni, pa bo tukaj mesec junij. Vem, da bi bilo veliko
boljše za vse, če bi bili v šoli... ampak zaenkrat moramo
upoštevati takšna navodila.
Razveseljujete me s svojimi izdelki in mi je res žal, da ne visijo
na šolskih stenah tako, da upam, da mi Inka ne boš zamerila,
ker sem si spodnjo sliko sposodila za okras. Mislim, da lepo
prikaže bližajoče se poletje. Skratka s skupnimi močmi bomo
zdržali do konca!

Spodnje naloge mi pošljete v pregled do vključno petka, 29.
5. 2020.
ODDAJA NALOG:
 MAT – str. 55
 NIT – preverjanje znanja

Lepo vas pozdravljam,
učiteljica Biljana
1

SLOVENŠČINA:
Ta teden bomo imeli samo jezikovni del. Nadaljevali bomo s
pridevnikom. Naučili smo se že prepoznavati pridevnike s
pomočjo vprašalnic kakšen, kateri in čigav. S pomočjo teh
vprašalnic bomo spoznali in se naučili prepoznavati različne
vrste pridevnikov.
1., 2. URA: Pozorno si preberi razlago (GLEJ PRILOGO).
Razlago si lahko natisneš in prilepiš v zvezek, če nimaš te
možnosti pa prepiši in reši naloge v zvezek. Prečrtano spodnje
navodilo spregledaj, namenjeno je učencem iz Postojne.
Za ponovitev in pomoč si oglej še PowerPoint predstavitev o
pridevniku.
3. URA: Reši naloge v SDZ na str. 52, 53, 54/6. – 13.
naloga
4. URA: Reši naloge v SDZ na str. 55/ 16. nalogo, na str.
56, 57/ 17., 18., 19. nalogo ter na str. 58/20. nalogo.
Če želiš, lahko vadiš samostalnik, klikni na spodnje povezave:
- SAMOSTALNIK – KAJ JE:
https://www.uciteljska.net/kvizi/match/OsPrPo.htm
- SAMOSTALNIK – ŠTEVILO:
https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoStevilo
Web/koliko.html
------------------------------------------------------------------MATEMATIKA:
1., 2. URA: Novo poglavje so številski izrazi. Poglej si razlago
na priloženem dokumentu (GLEJ PRILOGO MAT_št.
izrazi_razlaga_1.del) in delaj po navodilih.
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3., 4. URA: Tokrat bomo spoznali postopke malo težjih
primerov. Delaj po razlagi in navodilih (GLEJ PRILOGO MAT_št.
izrazi_razlaga_2.del).
------------------------------------------------------------------NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA:
1., 2. URA: V tem tednu te čaka preverjanje znanja (GLEJ
PRILOGO) od poglavja o hrani do fotosinteze, dihanja.
------------------------------------------------------------------DRUŽBA:
1. URA: Najprej si poglej PowerPoint predstavitev o Življenju
na gradovih. Prepiši zadnjo prosojnico. Nato preberi v UČB. na
straneh 80, 81. Reši v DZ na str. 52/ 1. nalogo (pomagaj si z
internetom), 2., 3. – spusti, 4. in 5. nalogo
2. URA: Preberi v UČB str. 82, 83 ter reši v DZ na str. 54,
55/1. – 6. nalogo.
------------------------------------------------------------------LIKOVNA UMETNOST: Likovni motiv tega tedna je
srednjeveški grad. Nariši ga ali naslikaj. Sam izberi s čim boš to
naredil. Lahko mi ga pošlješ v vpogled.
------------------------------------------------------------------GOSPODINJSTVO: Tema tedna so znaki za vzdrževanje in
nego oblačil. Delaj po navodilih (GLEJ PRILOGO).
------------------------------------------------------------------GLASBENA UMETNOST: glej email učiteljice Špele
ŠPORT: glej povezavo https://www.osagpostojna.si/bukovje/
ANGLEŠČINA: glej email učiteljice Sinitje
-----------------------------------------------------------------3

DRUGO:
- Vadi za kolesarski izpit.
Na tej povezavi je gradivo, ki ti bo v pomoč:
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/KOLO
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