DELO 5.a – 10.teden (25.5.2020-29.5.2020)
Dragi učenci,
v tem tednu vstopamo v zadnje majske dneve s šolskim delom. Vsebine se še vedno
povezujejo, predvsem DRU,SLO in GUM. Ker radi rešujete križanke, sem vam tokrat
pripravila kar tri o Rimljanih. V petek boste pri LUM ustvarili fraktalno risbo. Se sliši
zanimivo? Hitro poglejte naloge in veselo na delo!
pozdrav, učiteljica Vanja
PONEDELJEK
SLO+GUM – BERILO
Preberi ljudsko pesem Pleši, pleši črni kos Bstr.12. Verjetno si to pesem že kdaj pel, vendar
z drugačnim besedilom. Nič zato, to je samo značilnost ljudskih pesmi, ki so se s časom
spreminjale in nato oblikovale v mnogotere različice.
Reši naloge na str.13 (v zelenem), piši v zvezek.
Za GUM poslušaj posnetek (povezava spodaj), zapoj pesem Pleši, pleši črni kos, če želiš
zapleši.
https://www.youtube.com/watch?v=yfbakvlBjBg pesem
https://www.youtube.com/watch?v=-kf93xMT7es nastop otroške folklorne skupine
https://www.youtube.com/watch?v=4ve1_JVFne8 folklorna skupina Dragatuš- Belokranjska različica

DRU – STARI VEK, PONOVI
Preberi.
RIMLJANI V NAŠIH KRAJIH
Rimljani so pri nas vladali okoli 500 let – STARI VEK. Zapustili so veliko sledov svoje kulture. Zgradili
so dobre ceste, prva mesta, imeli so dobro organizirano vojsko. S seboj so prinesli denar, latinico,
kopališča, mostove, pristanišča. K nam so prinesli vino, oljko in učinkovit način kmetovanja. Od
Rimljanov smo prevzeli tudi rimske številke. Pisava, s katero so pisali, se imenuje latinica in jo
uporabljamo še danes. Rimljani so Ljubljano imenovali Emona. Ohranilo se je obzidje, ostanki hiš,
mozaiki in kip prebivalca Emone. Večja rimska mesta na naših tleh so bila EMONA ( Ljubljana ),
CELEIA ( Celje ), POETOVIO ( Ptuj ), NEVIODUNUM ( Drnovo pri Krškem ),...

Reši megakviz o Emoni. Kakšen se ti je zdel kviz? Napiši učiteljici svoje mnenje.

https://sites.google.com/site/projektemona/o-emoni/megakviz-rimljani-na-nasih-tleh

MAT- DELI CELOTE
Reši naloge v DZstr.35/12.13.
ŠPO alenka.zupancic2@guest.arnes.si
TJA blanka.tomsic@guest.arnes.si

TOREK
SLO –BERILO
V berilu na str.150 boš prebral pesem z naslovom Telefon. Napisal jo je slovenski pesnik
Peter Svetina. Njegovo pesem Dežnik in marela smo letos že brali.
Reši naloge v zelenem(zgornji del) nato pa še sam napiši pesem z naslovom Telefon. Pošlji
jo učiteljici.
NIT – PRST
Še enkrat preberi DZ str.98 in ponovi o različnih prsteh, tako da rešiš nalogo na str.99.
*Učim se- Katere lastnosti ima prst
TJA blanka.tomsic@guest.arnes.si
ŠPO alenka.zupancic2@guest.arnes.si
NEOBV. IZBIRNI PREDMETI

SREDA
SLO – BERILO
Tokrat boš prebral pesem, pri kateri ni vprašanj v zelenem, pač pa samo predlog. To je
pesem Jožeta Snoja, Enkrat, ko bo očka majhen. Bstr.102-103
*Če želiš, v zvezek prepiši eno od kitic.
MAT – DELI CELOTE
Rešil boš besedilne naloge v DZ35/14.15.16 (1hl=100l)
*Lahko rešiš in prebereš še: Kdor spi…in Več velja učena….

GOS- USTNO OCENJEVANJE
TJA
ŠPO
DRU – PONOVI S KRIŽANKO Pošlji učiteljici.

1. Katera dva od spodaj naštetih pojmov nista povezana z Rimljani? Obkroži ju.
Kolosej

situla

Poetovio

koledar

drevak

latinica

2. *Rimljani so pred uveljavitvijo krščanstva poznali in častili več bogov. Poveži
imena bogov z desnim stolpce.
A Jupiter

___ bog vojne

B Junona

___ bog morja

C Mars

___ boginja lova

D Venera

___ bog bliska in groma

E Diana

___ boginja družine

F Apolon

___ boginja ljubezni

G Neptun

___ bog lepote

ČETRTEK
SLO+GUM –BERILO
Spet boš opravil naloge za dva predmeta in sicer boš prebral dve ljudski pesmi v
Bstr.95,nato rešil naloge na str.96. Piši v zvezek in nalogo pošlji učiteljici.
*Mogoče imate doma zbirko slovenskih ljudskih pesmi in preberi(zapoj) še kakšno pesem.
NIT – PRST
Spoznal boš drobne živali v prsti, verjetno si nekatere že kdaj videl. Prav tako boš spoznal
koristnost in tudi škodljivost gnojenja. Preberi in reši DZstr.99 in 100 ter zapiši povzetek v
zvezek.
*Učim se-Kviz o prsti
MAT –DELJENJE
Reši in preberi DZstr.36,37,38/samo 5.nalogo.

PETEK
DRU+SLO +MAT–PONOVI,BRANJE,RIMSKE ŠTEVILKE
Natančno preberi besedilo in reši križanki.
RIMLJANI PRI NAS
Težko bi našteli vse rimske dosežke. Omenimo le nekatere, s katerimi se srečujemo vsak
dan: abeceda, številke, imena mesecev, centralna kurjava, beton, stekleno okno,
stanovanjski blok, javno kopališče, poštna in gasilska služba, mednarodna trgovina,…
Pisava, ki smo jo povzeli po njih, se imenuje latinica. Vladar Julij Cezar pa je spremenil
koledar( julijanski koledar). Leto je imelo 365 dni in četrtino dneva. Uvedel je prestopno leto.
Njegov rojstni mesec je dobil ime julij.
Rimljani so bili izvrstni gradbeniki. Amfiteater je bil v vsakem večjem rimskem mestu. To je
bil ovalen ali okrogel prostor z areno. Ob njej so bili sedeži, ki so se stopničasto dvigali.
Največji med njimi je Kolosej v Rimu, ki je lahko sprejel okrog 50000 ljudi. V njih so ljudje za
zabavo gledali ubijanje in prelivanje krvi. Gladiatorji so se med seboj bojevali do smrti.
Prirejali pa so tudi borbe z živalmi. Te tako imenovane igre so bile javne predstave.
Kopališča, ki so jih imenovali terme, niso bila namenjena samo kopanju, pač pa tudi
razgibavanju, športnim igram, družabništvu in sprostitvi po napornem delu. Poznali so talno
gretje.
Za oskrbo mest z vodo so gradili akvedukte, ki so bili videti kot mostovi, le da so imeli na
vrhu namesto poti globok jarek, poln vode.
Njihove ceste so bile ravne in dobro zgrajene. Ob njih so postavili miljnike, tako da so
popotniki zmerom vedeli, kako daleč so. Razdalja med njimi je bila 1000 dvojnih korakov, kar

je bilo približno kilometer in pol. Pomembnejša cesta na ozemlju današnje Slovenije, ki je
povezovala jugozahod s severovzhodom, je vodila skozi rimske kraje CASTRA ( Ajdovščina),
LONGATICUM ( Logatec), NAUPORTUS ( Vrhnika), EMONA (Ljubljana), ATRANS
(Trojane), CELEIA (Celje) in POETOVIO ( Ptuj).
Pokopališča ali nekropole so bila ob cestah, ki so vodila iz mest, vendar že zunaj mestnega
obzidja. Vredne ogleda so predvsem grobnice bogatih meščanov rimske Celeie v Šempetru
pri Celju.
Tako v miru kot v vojni je imela vojska nadvse pomembno vlogo v rimski družbi. Rim je
dolgoval svoje cesarstvo legijam. Vsaka legija je štela okrog 5000 pešakov. Legionarji so bili
dobro izurjeni, disciplinirani in oboroženi. Služili so 20 do 25 let.
Zanimiva so bila rimska oblačila. Svobodni meščani so nosili toge. Pomembnejši državni
uradniki in nepolnoletni fantje so nosili toge s škrlatnim robom, drugi pa čisto navadno belo.
Osnovno oblačilo žensk je bila tunika. Nosili so jih tudi preprostejši ljudje.

RIMSKE ŠTEVILKE
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Z rimskimi številkami zapiši in pošlji učiteljici.





današnji dan, mesec in leto
svoj rojstni datum
datum, ko si prvič šel v šolo
račun 1279+564=? izračunaj
POMOČ za pretvarjanje-povezava
https://www.e-kalkulator.si/pretvornik-v-rimska-stevila
Dodatne naloge-povezava https://kveez.com/si/rimske-stevilke/

LUM – FRAKTALNA RISBA Pošlji učiteljici, če želiš objaviti izdelek, to pripiši.
Metoda fraktalne risbe temelji na risanju spontane risbe, ki je sestavljena iz črt in barv. Risbo
je enostavno narisati, saj jo nariše vsak, ki lahko v roki drži svinčnik. Najprej narišemo z
zaprtimi očmi, barvamo jo z odprtimi. Rišemo z vlečenjem raznovrstnih črt in barvanjem
polj različnih velikosti.
1) Pripravi bel list.
2) Primi svinčnik ali črn flomaster, ZAPRI OČI in po listu vleci črte (vse vrste črt, v vse
smeri, vijuge, lahko se križajo…).
3) Poglej, kaj je nastalo. Vzemi barvice in poljubno pobarvaj prostorčke.
Nastala bo domišljijska slika.
Primer:

*razlaga – videoposnetek-youtube:




https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LjOPNar-hCA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=JSBV3UGqLJg

