NAVODILA ZA DELO DOMA 5. R_4. teden
Pozdravljen/a!
Pouk na daljavo se še kar nadaljuje. Pred nami je že 4. teden.
Pripravila sem ti snov, ki je razdeljena po predmetih. Naslednji
teden bo manj obveznosti, le 16 ur pouka, v petek, 10. 4.
2020, pa imamo tehniški dan. Navodila za tehniški dan boš
dobil/a do četrtka, 9. 4. 2020.
Dodala sem tudi gradivo za domače branje. Do ponedeljka, 4.
5. 2020, preberi knjigo (glej prilogo) ter odgovori na priložena
vprašanja. Imaš mesec dni časa, svetujem ti, da vsak dan po
malo prebereš.

Želim ti veliko uspeha pri delu, veliko zdravja in izkoristi čas z
družino. Pa kakšen pirh pojej!
Učiteljica Biljana

SLOVENŠČINA (3 URE)
1. in 2. URA:
Ta teden bo pri slovenščini poudarek na jezikovnem delu; opis
predmeta in mali oglas.
Rešil/a boš naloge v delovnem zvezku str. 34 – 42. Spodaj si
poglej katere.
1. naloga: Izberi si omaro v svoji sobi oz. omaro, ki jo imate doma.
2. naloga: Opis omare zapiši v zvezek.
3. naloga: Ustno odgovori. Odgovore lahko kar zapišeš v DZ.
4., 5., 6., 7. naloga: Samostojno reši.
8. naloga: Risbo omare ni potrebno pošiljati.
9. naloga: Ustno/pisno opiši enega od predmetov, ki jih imaš v sobi.
Domači naj ugibajo, kaj si opisal/a.

10. naloga: Ustno odgovori.
13., 14., 15. naloga: Samostojno reši naloge.
18. naloga: Opis lahko najprej pošlješ sošolki/cu in ga potem
pošlji še meni do petka, 10. 4. 2020.
19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. naloga: Samostojno reši naloge.
26. naloga: Mali oglas mi pošlji po e-mailu do petka 10. 4. 2020.
27., 28. naloga: Samostojno reši nalogi.
29.- 39. in 42. naloga: Utrjevanje.

3. URA: Preberi še spodnje besedilo »Opis harfe« (glej prilogo)
in reši delovni list.
------------------------------------------------------------------MATEMATIKA (3 URE)
1. URA: Liki in telesa - SDZ3, str. 31 - 35
V kolikor imaš možnost za tiskanje, pa nimaš SDZ 3, si
pomagaj s priloženim dokumentom. Če pa nimaš tiskalnika, pa
prepiši.
 SDZ 3, str. 32
Najprej bomo ponovili vse o likih in telesih.
Liki so ravne ploskve, ki imajo dve dimenziji (2D), in sicer dolžino in
širino.
Pri krogu ne govorimo o stranici, ker gre za krivo črto, še manj pa o
ogliščih. Za črto, ki omejuje krog, lahko uporabljamo izraz krivulja ali
neravna robna črta.
Vsa telesa imajo tri dimenzije (3D), in sicer dolžino, širino in višino. Ker
imajo tudi višino, zavzemajo prostor.
Modele teles lahko razdelimo v dve skupini – oglata telesa in okrogla. Po
čem jih ločimo? Oglata imajo vse mejne ploskve ravne, okrogla imajo vsaj
eno mejno ploskev krivo.
ZAPOMNI SI: Liki imajo stranice, telesa pa robove!

 SDZ 3, str. 33 - 35
1. naloga: Vsi kvadrati SO pravokotniki (imajo vse prave kote), vendar jih
v tem primeru ne bomo šteli zraven. Ali velja tudi obratno, da so tudi vsi

pravokotniki hkrati tudi kvadrati? Ne, ker nimajo štirih enako dolgih
stranic.
Ostale like poišči, preštej in podatke vnesi. Preglej rezultate s klikom na
spodnjo kljukico. Ponovimo: Krog in lik, ki ga prej nismo omenili – elipsa,
nimata niti stranic niti oglišč; omejena sta s krivo črto - krivuljo oziroma
neravno robno črto.
2., 3. naloga: Samostojno reši.
4. naloga: Naš planet Zemlja (globus v pomanjšanem merilu upodablja
Zemljo)

nas spominja nas na kroglo. Zanimivost: v resnici Zemlja ni
čisto okrogla, kot so globusi, ampak je malo sploščena, kot da bi se usedli
na žogo.
Poišči tudi Slovenijo – označi jo z x na sliki.
Zmorem tudi to: Samostojno reši.

2. URA: Mreža kocke in kvadra - SDZ 3, str. 67-68
 SDZ 3, str. 67
Preberi besedilo v rumenem polju. Če kocko razpremo jo iz 3D spravimo v
2D. Temu pravimo mreža. Enako velja za kvader.
1. naloga
Preberi vsako vprašanje posebej. Samostojno odgovori. Na koncu preglej
rešitve s klikom na spodnjo kljukico.



SDZ 3, str. 68

2. in 3. naloga
Preberi nalogo. Samostojno ju reši.

 Zapis v geometrijski zvezek
MREŽA KOCKE IN KVADRA
a) Mreža kocke
Prilepi mrežo kocke, ki so jo prerisal/a iz SDZ str. 68, 4. naloga in
pobarval/a nasprotne mejne ploskve. Prilepi samo označen del, tako da

lahko kocko še vedno sestaviš.

a) Mreža kvadra
Prilepi mrežo kvadra, ki so jo prerisal/a iz SDZ str. 68, 4. naloga in
pobarval/a nasprotne mejne ploskve. Prilepi samo označen del, tako da
lahko kvader še vedno sestaviš.

3. URA: Mreža kocke in kvadra - SDZ 3, str. 69-70


SDZ 3, str. 69

5. in 6. naloga
Pred reševanjem odgovori Filipu. Odgovor je da, lahko. In prav take oblike
mrež lahko, če želiš, nariši v dano mrežo.
Najprej na rahlo nariši mrežo s svinčnikom, ker je velika možnost, da ti bo
kje zmanjkalo prostora in bo potrebno večkrat radirati. Ravno to je namen
te naloge – predvidevanje, koliko prostora boš potreboval/a in kje moral/a
zato začeti.
Samostojno delo. Ko narišeš mrežo kocke, nadaljuj z mrežo kvadra.
Upoštevaj dane podatke.

 SDZ 3, str. 70
Zmorem tudi to, 1. in 2. naloga
Samostojno delo.
Dodatno delo: v geometrijski zvezek nariši mrežo kocke (a = 34
mm) in mrežo kvadra (a = 5 cm, b = 4 cm, c = 2 cm).

------------------------------------------------------------------NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (2 URI)
1., 2 URA: Začenjamo obsežno poglavje o hrani.

Začetna vsebina je izvor in pridelava hrane. Odgovori na
vprašanja v zvezek s pomočjo besedila. Dopolni miselni vzorec.
Nekaj besed in črk je že vpisanih za pomoč.
Pošlji mi odgovore na vprašanja do petka 10. 4. 2020.
------------------------------------------------------------------DRUŽBA (1 URA)
1. URA:
Preberi si snov v učbeniku, str. 70-71.
Spoznal/a boš preteklost v obsredozemskih pokrajinah.
BENEŠKA REPUBLIKA: Bila je država v današnji severni Italiji s središčem v Benetkah.
Obogatela je s pomorsko trgovino. Pod beneško oblast so prišla leta 1280 tudi naša
obmorska mesta, pod katero so bila kar 500 let.

V zvezke napiši naslov GOSPODARSTVO V PRETEKLOSTI IN ŠEGE.
Nato boš rešil/a priložen učni list. Vprašanja si lahko le prepišeš in nato
nanje odgovoriš.
! Še to - KARTOGRAFIJA
Obsredozemski svet: Na zemljevidu znam pokazati:
- 5 obsredozemskih pokrajin
- 6 krajev
- 4 reke

------------------------------------------------------------------LIKOVNA UMETNOST (1 ura):
Izdelaj izdelek po spodnjih navodilih. S pomočjo gubanja
papirja boš izdelal/a preproste lutke. Izdelaj vsaj eno (glej
prilogo).

! Če želiš lahko z mobitelom fotografiraš svoj izdelek in mi
fotografijo pošlješ do petka 10. 4. 2020 na moj email.

------------------------------------------------------------------GOSPODINJSTVO (1 ura):

Spoznajmo, kaj je to plemenitenje blaga.

V skripti preberi str.

39 in reši naloge na delovnem listu (glej prilogo).
GLASBENA UMETNOST (1 URA): (glej email učiteljice Špele)
ŠPORT (3 URE): (glej povezavo
https://www.osagpostojna.si/bukovje/)
ANGLEŠČINA (1 URA): (glej email učiteljice Sinitje)
DRUGO:
- Vsak dan vadi za kolesarski izpit.
Na tej povezavi je gradivo, ki ti bo
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/KOLO

v

pomoč:

------------------------------------------------------------------PETEK, 10. 4. 2020
TEHNIŠKI DAN (4 URE)
Navodila za tehniški dan boš dobil do četrtka, 9. 4. 2020.

