NAČRT DELA ZA 5.c / 4. teden ( 6. 4. – 10. 4. 2020)
Dragi moji učenci in učenke! Pred nami je nov (predpraznični) teden in nov načrt za
delo. Ker pridno delate, verjetno tudi s tem ne bo težav.
Ostanite zdravi in veselo na delo!
Učiteljica Angelika

SLJ
Berilo, str. 51-54 (Prežihov Voranc: Solzice)
V katerem letnem času smo sedaj?
Včasih so pomlad poimenovali VIGRED. Ko si morda v tem času šel na sprehod, si
verjetno opazil veliko pomladnih cvetic (zvončki, trobentice, vijolice, podlesne
vetrnice, lapuh…). Sama sem opazila, da so tudi SOLZICE že pokukale na plan. Ali
veš, katere cvetice so to, kje jih najdemo in kdaj? Oglej si jih na posnetku
http://najpogled.com/smarnice-ali-solzice-cvetice-se-kaj/
Si jih že kdaj videl v živo?
Pisatelj Prežihov Voranc je napisal čudovito črtico (zgodbo), v kateri opisuje svojo
zgodbo z naslovom Solzice.
1. Preberi zgodbo v Berilu, str. 51 – 53, najprej tiho, nato še doživeto na glas,
lahko tudi kateremu družinskemu članu. Preberi neznane besede v razlagah
ob strani.
2. V zvezek odgovori na vprašanja v Berilu, str. 54. Si že tudi ti naredil kaj
takega iz ljubezni do svojih bližnjih?
3. A) V zvezek prepiši odlomek, ki opisuje pomladansko jutro. Si ga lahko
predstavljaš?
ALI
B) V zvezek prepiši odlomek, ko je Voranc prišel do matere s šopkom
solzic.(Ta trenutek…)
. * Dodatno, če želiš izvedeti kaj o pisatelju:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%BEihovVoranc
4. Ilustriraj v zvezek ali na list. (Nariši ali naslikaj.)
Namig: -

pomladansko jutro
Pekel in solzice

-

šopek solzic ali kakšen drug pomladni šopek ( tudi narcise,
tulipani)

-

Voranca, ki izroči mami solzice

Potrudi se, ker vem, da znaš čudovito ustvarjati.
NEUMETNOSTNO BESEDILO – OBNOVA
1) DZ (»prenovljeno«, str.52, »prenovljeno po uč. načrtu«, str. 31)
Preberi besedilo na modri podlagi (obnova, vrste obnov).
2) Reši naloge Preveri svoje znanje:
a) DZ »prenovljeno«, str.64, 65, 66 ( Peter Prevc)
ALI
b) DZ »prenovljeno po učnem načrtu«, str. 39, 40, 41.
Bralna značka: Na spletni strani https://www.megakviz.si/novice lahko rešiš kviz,
zapišeš končno geslo in mi ga pošlješ. Tudi to se lahko šteje za bralno značko.

MAT
POZOR- GEOMETRIJA! (DZ, 40. POGLAVJE)
Preden začneš, pripravi brezčrtni zvezek, ošiljen navaden svinčnik, barvice, šestilo,
geotrikotnik, šablono in DZ. Si pripravljen(a)? Je šestilo dovolj trdno in minca
ošiljena? Nalivnika ne boš uporabljal(a).
1)

Polmer in premer kroga (DZ, str.65, 66):Za ogrevanje reši vaje od 1 do 5.

2)

Preberi razlago v DZ, str.66,67 (modra podlaga). Nato reši 6.vajo. Uporabi

ravnilo.
Zapomni si: PREMER kroga je DVAKRAT DALJŠI od POLMERA.
3)

Reši še naloge v DZ, str.68 in 69. Tudi minuto za deljenje! (poljubna dva

računa)
4)

V zvezek za geometrijo napiši VAJA.

Nato reši 16.vajo na str. 70. Lahko tudi pobarvaš. Če želiš in ker se bliža velika noč,
lahko na ta način narišeš velikonočnega zajčka.

DRU
Ponavljaj o naravnih enotah Slovenije (interaktivne vaje). Spomni se tudi, kaj so
povedali o Ljubljani tvoji sošolci.
Poglej si naslovnico DZ za družbo. Ali prepoznaš mesto na sliki? O njem ste prebrali
tudi v DZ za SLJ.
Tudi o prebivalcih Slovenije smo v tem letu že veliko povedali.
1. Preberi še v DZ 90,91.
2. Preberi še Slovenija in Evropska unija v DZ 92 – 95.
3. Preberi Utrdim, ponovim, ustvarim v DZ 97 in Ključne misli v DZ 98.
4. Ustno odgovori na vprašanja v DZ 98 (spodaj)/ Ponovim in ustvarim.

NIT
Voda, voda, voda in še vedno voda!
Tokrat poglej, kako nastane vodna raztopina (DZ, str.76, 77, 78, 79, 80, 81). Delo si
lahko razdeliš na več dni.
TOPILO: snov, v kateri se raztaplja topljenec (npr. voda)
TOPLJENEC: snov, ki se raztaplja (npr. sladkor, sol)
RAZTOPINA: zmes topila in topljenca
Pojme prepiši v zvezek za NIT.
Besedilo v DZ preberi. Če imaš možnost, lahko vaje narediš praktično.
DZ str. 76/9, str.78, 79/10 Če želiš, če imaš možnost, reši: Kako ločimo vodo in sol.
Preberi še, katere snovi se v vodi ne raztapljajo (DZ 80). Poskusi rešiti še DZ, str.
80/1 in Kaj veš (DZ 82). Svoje rešitve lahko preveriš na portalu www.učim.te.com
(zelena ikona).

GOS
V tem predprazničnem tednu pomagaj doma, o delitvi dela smo se že pogovarjali v
šoli.
- Pomagaj pri pripravi jedi (mogoče boste pekli celo potico).
-

Pozanimaj se, katere so značilne slovenske jedi ob prazniku velika
noč.

-

Če želiš, napiši kakšen zanimiv recept (lahko ga pošlješ tudi meni).

-

Pomagaj pri pospravljanju, pomivanju, brisanju prahu…

-

Zapiši tudi o tem kaj v zvezek ali nariši (lahko tudi v stripu).

GUM
Prejšnji teden smo bili z glasbo v Beli krajini. Ta pokrajina
je znana po izdelovanju pisanic- ogledali ste si jih tudi v šoli. Spomni se, kako so
okrašene, lahko si jih ogledaš še enkrat na spletu. Pokrajina je poznana tudi po
ljudskih plesih (kolo), ki jih plešejo tako odrasli kot otroci. Tudi kakšen ples iz te
pokrajine lahko najdeš na spletu (Slovenski ljudski plesi – Bela krajina).
Ta teden gremo z glasbo na Primorsko.1) Poslušaj Stu ledi (DZ, str.32).

2) Vinko Vodopivec je zelo znan primorski skladatelj, ki je zaslovel s svojimi vokalnimi
deli. Med najbolj znanimi je pesem Žabe, ki jo lahko poslušaš na spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=4-bhkCKivy4

In še v malo drugačni različici:
https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0

Pesem najdeš tudi v pesmarici na strani 88 in na CDju, ki je priložen delovnemu
zvezku za glasbo (posnetek številka 23). Zapoj jo.
Kot vidiš, je v pesmarici napisana tudi spremljava za male inštrumente. Oglej si
spremljavo za orehove lupinice in tamburin.
-

-

Katere notne vrednosti najdeš v spremljavi orehovih lupinic in katere v
spremljavi za tamburin?
Izvedi obe spremljavi na zlog TA. Zraven na rahlo meriš dobe z roko, tako kot
smo to delali v šoli.
Razmisli, kaj lahko najdeš doma in uporabiš kot inštrument (npr. različne
prazne škatle za bobne; manjšo prazno posodo, ki jo lahko zapreš in vanjo
daš kamenčke ter jo uporabiš kot ropotuljo; žlice; lonci …)
Še enkrat zavrti posnetek skladbe in zraven zaigraj na svoj inštrument.
K sodelovanju lahko povabiš tudi ostale člane družine. Vsak si naj izbere svoj
inštrument, da bo spremljava čim bolj zanimiva.

Želim vam obilo veselja in zabave ob petju in igranju!

LUM
Naj bo tudi ta v tem tednu velikonočno obarvana.
-

-

Lahko izdelaš kakšno dekoracijo za na mizo, podstavek za velikonočna jajčka
(primeren material so tudi škatle za jajca). Poišči na spletu postopke za
izdelavo, našel boš kaj zanimivega.
Mogoče boste doma barvali, okraševali celo velikonočna jajčka. Postopkov je
veliko. Ko bo delo končano, jih lahko tudi fotografiraš in mi pošlješ svoj
izdelek.
Veliko dobre volje in uspeha!

Ne pozabi na šport, tuje jezike in izbirne predmete.

Priporočam:
-

Spletna stran šole UČENCI/Stvaritev dneva in UČNA GRADIVA /Športne
vsebine/Učenci učencem… Lahko sodeluješ!
Interaktivne vaje.
Izodrom.
Druge izobraževalne vsebine (TV, splet).

