Delo na domu za petek, 27. 3. 2020
MAT: Geometrijska telesa
1. Ustno opiši geometrijska telesa (kocka, kvader, valj, krogla, stožec) –
število mejnih ploskev (oblika mejnih ploskev ali kvadrat, pravokotnik,
trikotnik, krog) število robov in število oglišč -valj nima oglišča-

DZ str. 53, 54 (reši)
Zapis v zvezek:

vrh

SLJ: Opis poklica
1. Preberi si izhodiščno besedilo (spodaj) ali v DZ na strani 47.

PILOT
Pilot upravlja letalo na domačih in mednarodnih poletih in je odgovoren
za to, da varno in pravočasno prepelje potnike in blago z enega letališča na
drugo.
Svoje delo prične najmanj eno uro pred vzletom letala. Preveri in pripravi
dokumentacijo za let, preveri vremenske razmere in preuči obvestila za
letalce. Pred letom se posvetuje s člani posadke in organizira njihovo delo.
Pregleda letalo, preveri polnjenje goriva, natovarjanje in iztovarjanje tovora ter
vkrcavanje in izkrcavanje potnikov. Tik pred letom podpiše dokumente o letu.
Med letom sodeluje s kontrolorji letenja, ki delujejo na letališču v
kontrolnem stolpu. Piloti in kontrolorji v vseh državah na svetu se
sporazumevanju v angleškem jeziku.
Po končanem delu pilot preveri in podpiše dokumente o opravljanjem
delu.
Kadar ne pilotira, se usposablja na simulatorjih za letenje. Pilot spremlja
strokovno literaturo ter opravlja teste s področja poznavanja letal in postopkov
ob morebitnih nesrečah. Skrbeti mora za svojo telesno pripravljenost in za
zdravje, ki se redno preverja na posebnih zdravstvenih pregledih.
Osnovni delovni pripomoček pilota je letalo z opremo. Pri delu uporablja
tudi priročnike in tabele, ki se nahajajo v letalu ali pa jih nosi v pilotski torbi.
Delo je vezano na vsakodnevno izpolnjevanje številnih obrazcev.

NALOGI:
1. V zvezek naredi preglednico ali miselni vzorec.
-

Najprej si določi ključne besede, potem si podčrtaj bistvene podatke.
Vse podatke napiši v preglednico ali miselni vzorec.

2. Podatke iz miselnega vzorca poveži v besedilo in ga predstavi staršem.

DRU: Zapis v zvezek.

DOMAČI KRAJ
Je naselje, v katerem živiš.
Domači kraj je lahko naselje le z nekaj hišami ali naselje z več tisoč prebivalci.
Lahko je mestno ali podeželsko. V naselju so poleg stanovanjskih hiš tudi
trgovina, šola, frizerski salon…
OBČINA
Nariši grb, lahko tudi zastavo Občine Polzela. Zanimive podatke o občini
najdeš na spletni strani Občine Polzela. Če želiš, lahko nekaj podatkov izpišeš
tudi v zvezek.
Praznik Občine Polzela je 2. oktober, v spomin na Polzelane, ki so bili na ta
dan leta 1942 ustreljeni kot talci v Mariboru.
Občina so skupnost enega ali več naselij. To je največje naselje v pokrajini.
Prebivalci občine se imenujejo občani.
OBČINA POLZELA
Občino Polzela sestavlja 8 naselij: Polzela, Orova vas, Ločica ob Savinji,
Breg pri Polzeli, Andraž, Dobrič, Podvin pri Polzeli in Založe.

Če želiš, si lahko prerišeš zemljevid v zvezek.
Na zemljevidu napišeš in obkrožiš vsa naselja
Občine Polzela.

DOP: Izračunaš nekaj računov pisnega seštevanja in odštevanja ter rešiš nekaj
številskih izrazov.

TJA:
1.teden/ 2.ura
Učenci in učenke 4.razreda, ponovno pozdravljeni !!!
Najlepša hvala vsem, ki ste se mi oglasili in poslali celo fotografije svojih izdelkov.
Sedaj vabim še ostale, da stopite v stik z mano, da bo povezava med nami zaživela.
Pa pričnimo z delom !!!
PONOVITEV
Besedam za pohištvo in števila sem premešala črke. Črke postavite v pravilni vrstni
red in besede zapišite. Naslov v zvezku naj bo EXERCISE (vaja)
Primer:
TEENENIN = nineteen
Vaja:
COOKBASE = _______________

LWTEVE = ______________________

HICAR = ____________________

TEEENIGH = _____________________

BEROWARD = _______________

STEVENEEN = ___________________

LABET = ____________________

WETTYN = _______________________

BOARDCUP = ________________

ENELEV = _______________________

DEB = _______________________

TEENTHIR = _____________________

Končal/a ??? Čestitam !!!
NOVA UČNA SNOV
Spoznali bomo tri kratke, a zelo pomembne besedice, ki nam povedo KJE se nekaj
nahaja.
To so IN, ON in UNDER.
IN (in) pomeni V
ON (on) pomeni NA
UNDER (andr) pomeni POD

PAGE 1 (1.stran)
V zvezek napiši naslov: WHERE IS A CAT ? (Kje je muca ?)
Nariši muco pod mizo, na stolu in v škatli ter prepiši povedi.

A cat is UNDER the table. A cat is ON the chair. A cat is IN the box.

KORISTNE SPLETNE STRANI
V GOOGLE vtipkaj: interaktivne vaje angleščina 4.razred
klikni povezavo:

angleščina za 4. in 5.razred

klikni na:

HAPPY STREET 1

izberi katerokoli lekcijo od 1 do 6
izberi vaje in igrice, ki ti bodo všeč in … UŽIVAJ !!!

DOPOLNILNI POUK vaje so obvezne za vse, ki obiskujejo dopolnilni pouk, vabljeni tudi
vsi ostali, saj je ponavljanje zapisa zelo pomembno.
Števila do 10 zapiši petkrat v kupčkih.
PRIMER:
one
one
one
one
one

Obveščanje poteka tudi preko e-naslovov staršev in eAsistenta (z učenci).

