NAČRT DELA ZA 5. b / 7. teden (4. 5. – 8. 5. 2020)
Pozdravljeni učenci! Pa smo spet skupaj (čeprav smo narazen…)! Upam, da ste
praznični teden preživeli sproščeno in predvsem zdravo. Zdaj pa spet nekaj šolskega
dela, da možgančki ne zarjavijo!
Veliko uspeha!
Učiteljica Petra
SLJ
Ta teden boš potreboval(a) DZ.
A) OBNOVA
1) DZ (»prenovljeno«, str.53, »prenovljeno po uč. načrtu«, str. 32)
Preberi besedilo v okvirčku (obnova, vrste obnov).
Zapomni si: STRNJENA obnova je KRATKA obnova, ki vsebuje bistvene
podatke.
2) Reši naloge.
a) DZ »prenovljeno«: Preberi besedilo na strani str.64 ( Peter Prevc).
Odgovori na vprašanja na str. 65 (NE razpredelnice).
Na str. 66 zgoraj napiši STRNJENO obnovo.
ALI
b) DZ »prenovljeno po učnem načrtu«: Preberi besedilo na str. 38 (Piran).
Odgovori na vprašanja na str. 39.
Na str. 41 spodaj napiši STRNJENO
obnovo. (NE razpredelnice)
B) PRIDEVNIK (Preveri svoje znanje)
Svojilni pridevnik vam še vedno dela težave in ga mešate z zaimki.
Pazite: NE moj, tvoj avto, ampak SOSEDOV, MATEJEV, VOZNIKOV avto!
NE njegova denarnica, ampak ALEŠEVA denarnica. Povej konkretno,
čigavo je kaj.
Reši:
DZ »prenovljeno«, str. 100 in 101/ 1., 2. in 3. vaja
ALI
DZ »prenovljeno po uč. načrtu«, str. 78 in 79/ 1., 2. in 3. vaja
Rešitve 3. vaje mi pošlji!

MAT
A) Pripravi geometrijski zvezek in DZ. S pomočjo vaj v DZ boš utrjeval (a) učno
snov. Imaš pripravljeno tudi geometrijsko orodje? Si ošilil(a) svinčnik?
V zvezek napiši VAJA in reši naslednje naloge:
1) DZ, str. 70/ 14. in 15. vaja
2) DZ, str. 75/ 11. in 13. vaja
3) DZ, str. 80/ 9. in 12. vaja
Si končal(a)?
Zdaj pa preveri svoje znanje: DZ, str. 102/ 8. in 9. vaja
DZ, str. 103/ 10. vaja
Preveri rešitve v DZ, str. 155 (Znanje je bogastvo V).
B) Dokončaj minute za deljenje v DZ, str. 73. Ponovi tudi pisno množenje.

NIT
Kako pripravimo in uživamo hrano, da je varna? (DZ, str.157, 158)
Preberi, reši!
Zapomni si: Tudi v kuhinji je zelo pomembna higiena!

DRU
Spoznali smo, da so viri kulturne dediščine večinoma shranjeni v muzejih in galerijah.
Tokrat bomo spoznali različne muzeje. Pomagali si bomo s spletom.
Etnografski muzej Lj
https://www.google.com/search?q=etnografski+muzej+ljubljana&oq=e&aqs=chrome.1.69i59l2j0j69i
57j0l4.3365j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Prirodoslovni in narodni muzej Lj
https://www.google.com/search?ei=gZudXpf_FcqTsAfO2p64Cw&q=prirodoslovni+muzej+slovenije&
oq=p&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBDMgUIABCDATIFCAAQgwEyBQgAEIMBMgQIABBDMgUIA
BCDATICCAAyAggAMgUIABCDATICCAA6BAgAEEc6BggAEBYQHlDRigVY2Z8FYI_pBWgAcAJ4AIABcogBo
hCSAQQyMi4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAA&sclient=psy-ab

Mestni muzej Lj
https://www.google.com/search?ei=gZudXpf_FcqTsAfO2p64Cw&q=mestni+muzej+ljubljana&oq=me
stni+muzej+ljubljana&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICC
AAyAggAMgIIADoECAAQRzoGCAAQBxAeOgQIABANOggIABAHEAUQHjoECAAQQ1CeSFjbbmCwgwFoA
HACeACAAXaIAa8OkgEEMTMuNpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab

Tehniški muzej Slovenije
https://www.google.com/search?ei=jJydXrbMNaPnsAeKp5joBA&q=tehni%C5%A1ki+muzej+bistra&o
q=tehni%C5%A1ki+muzej+bistra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIE
CAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1AAWABgt4oEaABwAngAgAEAiAEAkgEAmAEAqgEHZ3dzLXdpeg
&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi2wpKwh_foAhWjM-wKHYoTBk0Q4dUDCAw

Kobariški muzej
https://www.google.com/search?ei=0JydXrS8LY3ClAbuvJpY&q=muzej+so%C5%A1ke+fronte+kobarid
&oq=muzej+so%C5%A1ke&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADICCAAyBggAEBYQHjoECAAQRzoECAA
QQzoHCAAQgwEQQzoFCAAQgwFQn8AEWK7tBGCPhwVoAHACeAOAAYcBiAHCE5IBBDIzLjWYAQCgAQ
GqAQdnd3Mtd2l6sAEA&sclient=psy-ab

Muzeji so lahko tudi na prostem:
Muzej na prostem Filovci (v obpanonskem svetu)
https://www.google.com/search?ei=JJ2dXoGUGcT5kwWrtLBI&q=muzej+na+prostem+filovci&oq=mu
zej+na+prostem+filovci&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABAWEB46BAgAEEc6AggAOgQIABBDOgUI
ABCDAToHCAAQgwEQQ1CSlghYg58JYLevCWgDcAJ4A4ABcogBhyGSAQUzNi4xMZgBAKABAaoBB2d3cy
13aXqwAQA&sclient=psy-ab

Mogoče katerega od njih obiščeš tudi v živo, ko bo to spet mogoče. To je le nekaj
primerov naših muzejev. V Sloveniji jih imamo veliko. Lahko poiščeš še katerega od
njih.
Kot zanimivost si lahko ogledaš tudi muzeje po Evropi. Ne bo ti žal!

GOS
Prejšnji teden si v učbeniku prebral(a), kaj so kemična vlakna in kako nastanejo.
V zvezek napiši naslov KEMIČNA VLAKNA in prepiši:
1) Kemična vlakna so UMETNO izdelana vlakna. Delimo jih na VLAKNA IZ
PREDELANE NARAVNE SNOVI in SINTETIČNA VLAKNA.
2) Kemična vlakna iz NARAVNE SNOVI so najpogosteje izdelane iz lesa. To je
npr. VISKOZA.
3) SINTETIČNA vlakna so nastala po kemijskem postopku iz nafte ali
zemeljskega plina. Ta vlakna so zelo trdna in elastična, vendar ne vpijajo vode
in znoja. Najnovejša MIKROVLAKNA vpijajo znoj. Ta vlakna so stokrat tanjša
od človeškega lasu.

Na všiti etiketi na svojih oblačilih poglej, iz česa so narejena. Če vsebujejo elastan,
so raztegljiva. Prepričaj se, ali nosiš koži prijazna oblačila.

LUM
V tem tednu razišči na spletu o življenju in delu našega impresionističnega slikarja
Riharda Jakopiča, po katerem nosi ime tudi naša šola. V nedeljo (na veliko noč 12.aprila) je bila obletnica njegovega rojstva; v torek, 21. 4., pa obletnica njegove
smrti.

Rihard Jakopič
* 12. april 1869
+ 21. april 1943

Klikni: Narodna galerija/stalna zbirka/Jakopič 1900-1918
https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka/1900-1918/rihard-jakopic?tab=collections&authorId=513

in si oglej Jakopičeve slike iz tistega obdobja. Tu boš našel tudi znak ( logotip) naše
šole. Ga poznaš? (BREZE).
Preberi spodaj O AVTORJU in si oglej AVTORJEVE UMETNINE. So ti všeč?
Lahko se »sprehodiš« po Narodni galeriji in si ogledaš tudi dela drugih avtorjev.

Ne pozabi na šport, izbirne predmete in tuje jezike.

Priporočam:
Spletna stran šole UČENCI/Stvaritev dneva in UČNA GRADIVA/ Športne
vsebine/ Učenci učencem…. Lahko sodeluješ!
-

Interaktivne vaje.

-

Izodrom.

-

Druge izobraževalne vsebine (TV, splet).

-

Izzivi (NoviLo.Polis).

-

Kolesarski krog.

-

Branje.

-

www.safe.si/novice/

GLASBENA UMETNOST + ŠPORT (7. teden)
V letošnjem šolskem letu pri glasbenimi umetnosti skozi narečja, pesmi, skladatelje
spoznavamo različne slovenske pokrajine. Vsaka pokrajina ima tudi svoj značilen
ples. Prelistaj delovni zvezek za glasbo in v svoj zvezek zapiši, kateri ples je
značilen za posamezno pokrajino. Svojo nalogo fotografiraj in mi jo pošlji.

Te plese večinoma vidimo v izvedbi folklornih skupin. Če gremo na veselico ali
zabavo, kjer igra narodnozabavni ansambel, pa se največkrat plešeta valček in
________ (odgovor najdeš pri navodilih za ŠPORT, kjer se boš ta ples tudi naučil/a
plesati).
POLKA
Polka je nagel, živahen evropski ples ter tudi zvrst plesne glasbe. Nastal je v 19.
stoletju. Je tudi drugo ime za češko in slovensko narodno zabavno glasbo.Slovenci
polko plešejo zelo radi, še posebej na vaških veselicah in zabavah.Najbolj znana
skladatelja polk sta Johann Strauss starejši in njegov sin Johann Strauss mlajši.
Slovenski ansambel Avsenik je poznan po številnih glasbenih izvedbah polke. Video
posnetek se nahaja:
https://www.youtube.com/watch?v=Mz6pE4Qgdu0

Poskusi zaplesati polko tudi ti!

