DELO 5.a – 9.teden (18.5.2020-22.5.2020)
Dragi učenci!
V tem tednu vas čaka zanimiv naravoslovni dan raziskovanja v naravi. Naloge lahko
opravite kadarkoli v tem tednu-jaz sem napisala četrtek. Poleg tega spoznavamo
Rimljane, zato se bodo vsebine povezovale (petek). Dokazali ste, da se dobro
znajdete in da radi sprejmete različne izzive. Natančno preberite navodila za delo, če
kaj ne razumete, me pokličite (tel, viber). Verjamem, da bomo skupaj opravili vse
naloge. Veselo na delo!
Pozdrav od učiteljice Vanje
PONEDELJEK
SLO – OBNOVA
Reši DZ str.41. Obnovo (strnjeno, z bistvenimi podatki) napišeš še na str.42 zgoraj. Pošlješ
učiteljici.
DRU – STARI VEK
Oglej si film Dan v Emoni, http://www.mgml.si/mestni-muzej-ljubljana/arheoloski-parkemona/o-emoni/
Po ogledu filma odgovori v zvezek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kakšne oblike je mesto?
Ali je mesto obzidano?
Kaj je na zunanji strani obzidja?
Kako se lahko pride v mesto?
Ali so ulice ravne ali zavite?
Središče mesta se imenuje forum. Kaj je na njem?
Na sredini stanovanjske hiše je atrij, odprt prostor. Kaj vidiš v atriju?

GUM – (glej petkova navodila)
MAT- DELI CELOTE
Poglej si razlago na spletu, če želiš :
https://www.youtube.com/watch?v=nOoOx5ehYuk deli celote
https://www.youtube.com/watch?v=Afb8M9_GktI -1.del deli celote
https://www.youtube.com/watch?v=rhpMi9CfWMc

2. del deli celote

ali pa v DZ 32,33 preberi Učenost je modrost
! Reši naloge v DZ 32,33 tudi Minuto za deljenje.
TJA (poglej pod TJA 5a), ne pozabi poslati učiteljici Blanki. blanka.tomsic@guest.arnes.si ali
po lopolis sporočilih
ŠPO (poglej pod učna gradiva-športne vsebine-smernice 9.teden), ne pozabi poslati učiteljici
Alenki. alenka.zupancic2@guest.arnes.si

TOREK
SLO – OBNOVA
Reši naloge o besedilu o želvi, DZ str. 42/2.,str. 43.
NIT – PRST
Preberi DZstr.98. Spoznal boš, da tla delimo v tri skupine. Zdaj, ko to veš, ponovno preglej in
popravi ali pa reši, če še nisi, str.96-97. Prav tako boš prst lahko podrobneje raziskal, ko boš
v tem tednu opravil ND (četrtek).
TJA - (poglej pod TJA 5.a), ne pozabi poslati učiteljici Blanki. blanka.tomsic@guest.arnes.si
ali po lopolis sporočilih.
ŠPO - (poglej pod učna gradiva-športne vsebine-smernice 9.teden), ne pozabi poslati
učiteljici Alenki. alenka.zupancic2@guest.arnes.si

SREDA
SLO – PONOVI
Reši naloge in ponovi o obnovi DZ str. 44,45
DRU – STARI VEK
Reši DZ str. 111/5.6. vaja.
Ponovi o rimski Emoni tako, da se virtualno sprehodiš po mestu in si pogledaš trinajst postaj
http://primavoda.si/voda-v-ljubljani/rimska-emona
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Začetki rimske Emone
Krstilnica
Vojska
Vodnjaki
Bazen
Rimske terme
Vodovod
Kanalizacija
Kanalizacija
Stranišča
Kmetovanje
Ljubljanica
Rimska taverna

MAT – DELI CELOTE
Rešil boš besedilne naloge v DZ str.34. Odgovore piši v stavkih. Pošlješ učiteljici.
*Dodatno, če želiš, rešiš str.35 nalogo Kdor spi, rib ne ulovi
GOS –OBLAČILA IN MODA (glej petkovo navodilo)
in ponovi učno snov Od vlakna do oblačila ob miselnem vzorcu in vprašanjih v Učb.str.60
Pripravi se na ustno ocenjevanja znanja (vsi, ki še niste bili ocenjeni v 2.oc.obd.).

TJA - (poglej pod TJA 5a), ne pozabi poslati učiteljici Blanki. blanka.tomsic@guest.arnes.si
ali po lo polis sporočilih
ŠPO - (poglej pod učna gradiva-športne vsebine-smernice 9.teden), ne pozabi poslati
učiteljici Alenki. alenka.zupancic2@guest.arnes.si

ČETRTEK
NARAVOSLOVNI DAN – IŠČI IN NAJDI
Ker moraš nekaj nalog za ND opraviti zunaj, lahko izbereš dan, ko bo vreme za to ustrezno.
Povezava za izvedbo ND
https://www.csod.si/uploads/file/VSEBINE%20ZA%20SOLE%20ZA%20DAN%20DEJAVNOSTI/Dnevi%2
0dejavnosti/CSOD%20Soca%20Naravaslovni%20dan%20ISCI%20IN%20NAJDI%204_-7_r_%20%20Navodila%20za%20ucence.pdf

PETEK
DRU + LUM + GOS + GUM
RIMLJANI
Izdelaj iz lepenke ali pa samo nariši rimskega vojaka/Rimljana v tuniki/Rimljanko v obleki
(izberi eno podobo). Ne pozabi, da Rimljani niso nosili hlač, ne škornjev oz .čevljev, samo
sandale.
Za pomoč najdeš nekaj slik na spletu https://ancient-rome.info/ancient-roman-clothing/ ali v
DZ za DRU 110.

Nalogo pošlješ učiteljici.

* Infodrom, Rimljani na slovenskih tleh https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg

Preberi.
V rimskem cesarstvu je glasba poudarjala blišč in bogastvo. Bogati Rimljani so imeli lastne
orkestre, vsi so radi razkazovali svoje veščine na glasbilih. V arenah v času iger so bile
vedno na sporedu tudi glasbene točke.
Poglej posnetke in zapleši kot Rimljani.
https://www.youtube.com/watch?v=i5yQYM7zsrw&list=PLs_GBpZodVrIY5jXmO4c_VR1FDrnF9WjV&i
ndex=
https://www.youtube.com/watch?v=FjOkBgosTag

SLO – BERILO
Prebral boš dve zgodbi iz grške mitologije, spoznal, kaj je mit in si mogoče zapomnil katero
od mitoloških imen. Str. 116-120 preberi obe zgodbi, izberi eno (Herakles ali Vesoljni potop)
pri kateri boš rešil naloge v zelenem-piši v zvezek.

*Eduard Petiška, češki pisatelj, pesnik, prevajalec, novinar, jezikoslovec, *
14. maj 1924, Praga, Češkoslovaška, † 6. junij 1987, Mariánské Lázně, Češkoslovaška. Med
njegovimi knjigami, prevedenimi v slovenščino, je najbolj znana Stare grške bajke. Sodeloval je
tudi pri ustvarjanju risanke Krtek. Wikipedija

MAT – DELI CELOTE
Reši v zvezek naloge DZ str.35/9.10.11.

PRILAGAM SLIKO RIMSKEGA VOJAKA,ČE JO BO KDO POTREBOVAL IN DODATNE
NALOGE (NA SPLETU).

MAT-DELI CELOTE
https://www.homelearningmath.com/naloge.si/index.php?pagename=exerciselist&ideducationalpro
gram=459196e82c6e22d44f3a95530ab70163&idchapter=d45a38c1f9217989ecd840fdb693cc07&ids
ubchapter=d858c0d57835318adfc780acda6c51e9
https://eucbeniki.sio.si/mat5/744/index2.html
NIT – PRST
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln5hz820m
https://eucbeniki.sio.si/nit5/1327/index2.html
SLJ –PREBERI IN ODGOVORI
https://eucbeniki.sio.si/nit5/1327/index2.html
DRU –PRETEKLOST
http://egradiva.gis.si/web/egradiva-os
GUM –KAJ VEM O GLASBI? NOTE,RITEM,MELODIJA
https://interaktivne-vaje.si/glasba_umetnost/glasbena_umetnost.html
https://interaktivne-vaje.si/glasba_umetnost/glasbena_umetnost_note_ritem_melodija.html
LUM – RIMSKA UMETNOST,MOZAIK
Izdelaj mozaik iz kamenčkov, z risanjem, z rezanjem in lepljenjem. Motiv izberi sam.

