NAČRT DELA ZA 5.RAZRED/ 8.teden (4. 1. – 8. 1. 2021)

Dragi učenci!
Še enkrat SREČNO 2021!
Upamo, da ste si oddahnili in da ste praznične dneve preživeli lepo. Predvsem pa
upamo, da ste zdravi. Ste pripravljeni na nove izzive? Seveda, čas je, da spet
razgibamo možgančke
Veselo na delo!
Pozdravljamo vas učiteljice Angelika, Vanja, Maja, Urška in Petra.
SLJ
1) Pripravi zvezek. Čaka te doživljajski spis. Napiši naslov MED PRAZNIKI in
izberi dogodek, neko doživetje, ki se ti je med prazniki oz. počitnicami najbolj
vtisnilo v spomin. Opiši ga, vključi tudi svoje razmišljanje, čustva in nam ga
zanimivo predstavi. Spis mora biti dolg vsaj eno stran. Vsebovati mora uvod,
jedro in zaključek. Ne pozabi na vejice, veliko začetnico in pravilen zapis
besed. Potrudi se s pisavo. (Namig: Najprej dobro razmisli, o čem boš pisal.
Nato si pripravi oporne točke. Spis najprej sestavi na list, ga popravljaj, črtaj,
dodajaj, uredi- šele nato ga zapiši v zvezek.) Spis glasno preberi enemu od
družinskih članov. Koga si izbral?
2) Delo z DZ.
Ob vseh težavah s koronavirusom ne smemo pozabiti na okoljsko
problematiko. Na to nas ves čas opozarjajo strokovnjaki, ki se s tem
ukvarjajo.
Greta Thunberg je dekle, ki jo verjetno poznaš. Je aktivistka, ki se bori za
ohranjanje naše narave, bori se za čisto okolje. Politike nenehno opozarja na
to, kakšne bodo posledice, če se ne bodo posvetili tej tematiki.
Manj znana pa je Severn Suzuki. To je dekle, ki je pred desetletji s svojim
govorom šokiralo svet. Poglej si posnetek.
https://www.youtube.com/watch?v=8R18vviOX0I
Severn Suzuki je za svoj govor prejela veliko čestitk. Nekaj jih preberi v DZ, na
strani 64. Nato ustno odgovori na vprašanja na strani 64 spodaj.
Govor imaš po delih zapisan tudi v DZ (zeleni okvirčki, str. 56 - 60).
Preberi ga. Več se bomo pogovorili pri pouku. Naloge pod govorom
bomo reševali skupaj, lahko pa jih rešiš tudi sam.
__________________________________________________________________

MAT
19. poglavje Zaporedja in prepoznavanje pravil/ Nenavadno štetje
Tokrat se boš »poigral« z zaporedji. Pripravi DZ.
Najprej se ogrej. Reši 1. in 2. vajo na strani 111.
Preberi pravila v zelenem okvirčku »Učenost je modrost«.
Reši 3. in 4. vajo na strani 112.
Preberi 5., 6.in 7. vajo. Izberi eno od njih in jo reši. Je šlo?
Za sprostitev pa ponovi še znanje simetrije. Reši 1. vajo na strani 157. Ti je
končna risba všeč?
6) *NEOBVEZNO* DZ, str. 157/2.naloga
1)
2)
3)
4)
5)

___________________________________________________________________

NIT
Tudi tu se bomo posvetili okolju.
Onesnaževanje prsti
Oglej si posnetek.
https://www.youtube.com/watch?v=pw1vXngHyCk
Miselni vzorec s posnetka lahko prepišeš v zvezek.
Reši strani 101, 102 in 103 zgoraj.

___________________________________________________________________
DRU
Utrjevanje snovi
1) Še vedno smo pri poglavju Prazgodovina. Samostojno reši 2. vajo na strani 107
in 3. vajo na strani 108.
2) V zvezek napiši naslov PRAZGODOVINA in nariši pestnjak in prvo piščal.
3) Oglej si življenje koliščarjev:
https://www.youtube.com/watch?v=m_3uXApIH1o

___________________________________________________________________

GOS
Denar
1) Preberi strani 34 in 35 v učbeniku. Izvedel boš tudi, kje je nastal prvi denar
(»za radovedne«).
2) Nato pripravi zvezek in napiši naslov DENAR. Prepiši povzetek na strani 35.
3) Koliko že znaš? Ustno odgovori na vprašanja »Preizkusi se! »(učb., str. 38).
Kako bi se ocenil?
___________________________________________________________________

LUM
https://www.google.com/search?q=va%C5%A1ka+situla+slike&tbm=isch&sour
ce=iu&ictx=1&fir=00XBYqXpRRLz3M%252C0iKQZYN_Xl6eZM%252C_&vet=1&u
sg=AI4_kRuKB0Am25NUMucAdEMbWYY4Ttzhw&sa=X&ved=2ahUKEwiBzve1uPtAhUJ7KQKHaCsC3MQ9QF6BAgNEAE&biw=1034&bih=720#imgrc=00XBYqXp
RRLz3M

Tvoje likovno delo bo povezano z vaško situlo (situlo z Vač). Na njej so
uprizorjeni dogodki iz takratnega vsakdanjega življenja. Če natančno pogledaš
(DZ DRU 106), so upodobljeni v treh pasovih in prikazujejo, kaj vse so v tistem
času ljudje delali. Še bolj natančno si situlo lahko ogledaš na zgornji povezavi.
V zvezek za družbo ali na list nariši večjo situlo, ki bo predstavljala tvoje
življenje. Predstavljaj si, da bi jo nekdo čez sto ali tisoč let našel! Le kaj bi
videl na njej?
Tudi mene zelo zanima, zato mi risbo pošlji.
___________________________________________________________________

Ne pozabi na glasbo, šport, izbirne predmete in tuje jezike.

Priporočamo:
Spletna stran šole… Lahko sodeluješ! osrj.foto@gmail.com -Interaktivne
vaje. -Izodrom.-Druge izobraževalne vsebine (TV, splet).- Branje.www.safe.si/novice/

