DELO 5. a - 8. teden (11.5.2020-15.5.2020)
Dragi učenci,
v tem tednu boste imeli v petek še zadnji sklop interaktivnih vsebin o spletni
varnosti. Če se spomnite zadnjih vaj v šoli, so vam bile te zelo všeč. V četrtek boste
(starši po e-pošti) dobili kode za vstop v spletno učilnico z navodili v PDF obliki, ki
bodo priložena v priponki. Prav tako bo v tem tednu športni dan, ki ga lahko opravite
kadarkoli razen petka.
Zaradi drugačne oblike dela v tem tednu, so navodila za delo napisana po
vsebinah in ne dnevih! Tako vam v tem tednu ostane manj dela ob knjigah in
delovnih zvezkih. Pridno delajte in se gibajte ter mi pošljite katero od nalog, izberite jo
sami.
vaša učiteljica Vanja

ŠPORTNI DAN
Dragi učenci in učenke!
Upamo, da v teh lepih pomladanskih dneh uspete čim več časa preživeti v naravi in
občudovati vse lepo, kar nam ponuja.
Po Letnem delovnem načrtu smo v petek, 8. 5. 2020, planirali tradicionalni športni dan Pohod
ob žici. Zaradi vseh omejitev v času pandemije je prireditev odpovedana, mi pa bi izvedli
športni dan na drugačen način.
Športni dan boste učenci izpeljali skupaj z vašimi starši, bratom in/ali sestro ali drugimi
sorodniki. Dan izvedbe boste načrtovali sami skupaj z vašo družino oz. sorodniki. Prosimo le,
da ga izvedete v tednu od 11. 5. do 15. 5. 2020.
Športni dan sodi v obvezni program šolskega predmetnika. Prav zato vam bomo za prihodnji
teden zmanjšali količino pripravljenih obveznosti za pouk.
Na končni točki vašega pohoda naredite fotografijo ali sliko s telefonom. To nato pošljite
svojemu učitelju/svoji učiteljici športa, ki bo vašega sporočila zelo vesel/-a.
SPLOŠNA NAVODILA ZA ŠPORTNI DAN
Prosimo vas, da se držite splošnih navodil v času pandemije:


Izogibajte se stikom z vsemi, ki niso člani vaše družine.



Upoštevajte varnostno razdaljo.



Upoštevate vsa priporočila s strani vlade in NIJZ, ki so povezana z boleznijo covid-19.

Na športni dan pojdite samo, če ste zdravi in brez poškodb. Primerno se obujte in oblecite.
Med pohodom pijte tekočino, poslušate svoje telo in ne pretiravate z obremenitvami.
Planirajte tudi odmor za malico ali počitek. Obvezno s seboj vzemite nahrbtnik, v katerega

boste dali pijačo, malico, rezervna oblačila, vrečko za smeti, pokrivalo (v primeru močnega
sonca) ali anorak (v primeru dežja). Če niste alergični, vsekakor pred pohodom uporabite
sredstvo proti klopom.
Opomba:
Če se ne želite fotografirati in poslati slike športnim pedagogom, potem vas lepo prosimo, da
na nek drug način poročate učitelju o opravljenem športnem dnevu.

NAVODILA ZA II. TRILETJE (4.–6. razred) Datum izvedbe: poljuben, a najkasneje do
petka, 15. 5. 2020
Izbirate lahko med tremi možnostmi.
1. Najlažja smer pohoda: skupaj s starši se odpravite po Poti spominov in tovarištva
ali Poti ob žici. Od doma se peš napotite v smeri proti Koseškemu bajerju. Nadaljujete
pot v smeri po PST-ju. Končna točka je na Grbi. Fotografijo, prosimo, pošljite vašemu
učitelju/vaši učiteljici za šport najkasneje do 15. 5. 2020.
Letos je bil pohod, najbolj množična slovenska prireditev, zaradi pandemije
odpovedan.
2. Srednje težka smer pohoda: skupaj s starši se odpravite na srednje težak pohod.
Izbirate lahko smeri, kot so na primer: Rašica, Toško čelo, Šmarna gora, Grmada,
Šilentabor, Kokoš in podobne smeri.
Na končni točki, to je na vrhu, pridobite žig in naredite fotografijo. Oboje, prosimo,
pošljite učitelju/učiteljici za šport najkasneje do 15. 5. 2020.
3. Najtežja smer pohoda: skupaj s starši se odpravite na pohod. Odločite se za eno
izmed možnosti, ki jih ponuja Jakopičev planinec. Navodila in opise različnih smeri
najdete na šolski spletni strani – ikona šport, tam kliknete in se vam odpre Jakopičev
planinec. Našli boste številne opise poti. Skupaj s starši izberite vsem vam primerno
smer pohoda. Na končni točki, to je na vrhu, pridobite žig in naredite fotografijo.
Oboje, prosimo, pošljite učitelju/učiteljici za šport najkasneje do 15. 5. 2020.
Vsi učitelji, ki smo vam pripravili športni dan, vam vsem skupaj želimo veliko dobro volje,
uspešen in lahek pohodniški korak ter prijetno druženje z vašimi najbližjimi.
Kontakti za šport so:
alenka.zupancic2@guest.arnes.si
andrejsosic@yahoo.com
mjuvan@yahoo.com

GUM K Slovencem v sosednje dežele DZ 40
Spoznal boš glasbo iz Rezije. To je alpska dolina v SV Italiji, kjer živi tudi nekaj
Slovencev. Rezija je tudi občina, ki meji na slovenski občini Kobarid in Bovec, sicer
pa še na italijanske občine.
Rezijani predstavljajo vzhodno-alpske slovanske prebivalce Rezijanske doline, ki so
zaradi geografske odrezanosti doline od preostale Slovenije razvili značilno
rezijansko govorico in kulturo. Ker je rodovitne zemlje, primerne za obdelavo, v dolini
bolj malo, so Rezijani od nekdaj iskali kruh na tujem, skoraj po vsej Evropi, predvsem
kot potujoči trgovci in krošnjarji, kasneje tudi kot trgovci s sadjem in zelenjavo.
Rezijani so bili poznani tudi kot brusači, v delavnici, ki so jo vozili kar na kolesu, so
brusili nože in škarje ter popravljali lonce in dežnike. Tudi ženske, ko so običajno
doma skrbele za živino in v košarah na hrbtu nosile seno z visokih senožeti, so se
pogosto oprtale s suho robo (izdelano doma v dolgih zimah) in jo nosile naprodaj
daleč naokoli.
DZ 40 Preberi, poslušaj skladbi in odgovori.
*Na spletu poišči slike za inštrumenta citira in bunkula ter ju nariši (lahko v DZ).
* Rezijanski plesi https://www.youtube.com/watch?v=yCHXkjYwN0Y
* Slovenske ljudske pesmi Rezija https://www.youtube.com/watch?v=lcFbVXhJYWI

SLO Obnova Preveri svoje znanje
DRU Stari vek

DZ 38-40

DZ 109-110

1. Preberi besedilo DZ 109-110 in uporabi strategijo podčrtovanja ključnih
podatkov.
2. Nato preveri razumevanje s pomočjo vprašanj:
- Koliko časa so ostali Rimljani na naših tleh?
- Katera plemena so živela takrat na naših tleh?
- Kakšna je bila rimska vojska?
- Kakšna je bila rimska država?
- Kakšne so bile rimske ceste?
- Kaj so Rimljani prinesli na slovensko ozemlje?
- Kakšna so bila rimska mesta?
- Naštej nekaj mest na ozemlju današnje Slovenije.
- Kaj pomeni tabula rasa?
- Kaj je nekropola?
- Kako so se imenovali rimski vojaki? Opiši jih.
- Kdo je opravljal najtežja dela v Rimski državi?
- Opiši rimska oblačila.
3. Izdelaj miselni vzorec in ga zapiši v zvezek.

MAT Deli celote DZ 27-31
Preberi v DZ Učenost je modrost , če takoj ne razumeš, preberi še enkrat. Reši
naloge od str. 28-31. Število nalog opravi po svojih sposobnostih (nekateri
več,nekateri manj). Ne pozabi: » Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.«
*Vaje o delih celote najdeš tudi na spletu

NIT Prst DZ 94-97
V tem poglavju bi bilo dobro, da prst opazuješ tudi v naravi, torej zunaj. Jo malo
razkoplješ, pogledaš sestavo, jo otipaš. Opazil in prebral boš v DZ, da se prsti med
seboj razlikujejo v marsičem.

GOS + OS + LUM
Združil boš vse tri predmete z eno nalogo in sicer boš za
GOS pripravil
- jed, ki si jo sam pripravil/pomagal pripraviti (recept,postopek)
LUM narisal
- pripravljeno jed ali postopek priprave jedi v sličicah (lahko v zvezek za GOS)
OS delil
- recept, sličice z nekom v 5.a (lahko pošlješ tudi učiteljici)

ŠPO
Dragi naši učenci,
vstopamo v 8. teden dela in sodelovanja na daljavo. Upamo, da vam ne primanjkuje delovne
vneme in da pridno in vestno opravljate in izvajate pripravljene športne vsebine.
V tem tednu se boste skupaj s starši odpravili na športni dan.
Športni pedagogi upamo, da se boste imeli lepo in se veselimo vaših fotografij, ki nam jih
boste poslali po končanem športnem dnevu. Pomembno je, da je to dan za sprostitev, naj bo
prijeten in zabaven.
Kontakti športnih pedagogov so objavljeni pri navodilih za ŠD.
Gradiva za 8. teden dala na daljavo:





Športni dan.; izpelješ v času od 8. 5. do najkasneje 15. 5. 2020.
Fartlek od 5. do 9. raz.
Tekaški trening, uvod; za vse učence.
Izziv.





Učenci za učence (prispevki učencev).
Kohoot: kviz: pohodništvo, merjenje gibalnih in telesnih sposobnosti, plavanje…
Kohoot; kviz: nogometna pravila.
učitelji za šport

Ne pozabi na: TJA *NEM *TEH

PETEK
RESNO O SPLETNI VARNOSTI
Delaš na spletu, https://www.varniinternet.si/izobrazevanja/sola
Vključiš se v spletno učilnico kadarkoli od 8.00 do 16.00 ure. Uporabiš kodo. Program je
dolg 2 šolski uri. Na voljo bo tudi tehnična podpora na mobilni številki 040 88 44 82.

