5. razred
2. 4. 2020

NIT, SLJ, TJA, TJA, GUM, DRU

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Vremenski simboli
Kratka ponovitev včerajšnje snovi. Dopolnite povedi in besedilo prepišite v zvezek.

Za pomoč – manjkajo besede ŽIVLJENJE, NIZKEGA, VISOKEGA, ORKAN, VREME,
TOČA, seveda ne v takem vrstnem redu. Pravilni vrstni red manjkajočih besed mi sporočite.

Z vremenskimi simboli opisujemo vreme. Kaj pomenijo?

Oglejte si simbole v učbeniku NIT str. 62 in preberite razlago.
Napišite v zvezek naslov VREMENSKI SIMBOLI in
Z vremenskimi simboli opisujemo vreme.
Simbole narišite in napišite kaj pomenijo.
Oblačnost je lahko prikazana tudi s kolačnikom.
Tudi ta prikaz narišite v zvezek.

Lahko poiščete vremensko napoved z vremenskimi simboli in jo prilepite v zvezek.
SLOVENŠČINA
Danes praznujemo rojstni dan pravljičarja Hansa Christiana Andersena in svetovni dan
mladinskih knjig.

 Preberi besedilo o svetovno znanem pravljičarju in razišči, o čem
govorijo njegove najbolj znane pravljice.
 Od ponedeljka dalje te na spletni strani knjižnice čaka kviz o
Andersenu. Poišči ga in ga reši.
Hans Christian Andersen (1805-1875)
Danski pisatelj in pesnik se je rodil 2. aprila 1805 v
mestu Odense na Danskem. Njegov oče je bil
čevljar, ki je umrl, ko je bilo pisatelju 11 let.
Andersenova mati je želela, da se izuči za krojača,
on pa je sanjal o drugih stvareh. Že v otroških letih
je želel postati pesnik in igralec.
Svetovno slavo so mu prinesle pravljice, ki so prevedene v več
svetovnih jezikov. Njegove najbolj znane pravljice so: Bedak Jurček,
Cesarjeva nova oblačila, Deklica z vžigalicami, Grdi raček, Kraljična

na zrnu graha, Leteči kovček, Mala morska deklica, Palčica, Snežna
kraljica, Svinjski pastir in Vžigalnik.
Umrl je 4. avgusta 1875, star sedemdeset let. Je eden najbolj znanih
pisateljev na svetu.
V zvezek napišite Hans Christian Andersen, izpišite naslove njegovih pravljic. Dopišite,
katere njegove pravljice še poznate. Označite, katere ste že brali, katere gledali – kot risani
film ali gledališko predstavo.
ANGLEŠČINA

2.TEDEN / 5.in 6.ura
HELLO , EVERYBODY!!!
1.aprilu se v angleščini reče APRIL FOOLS DAY (dan aprilskih norcev).

Vam je uspelo koga nahecati ???
Pa pričnimo z delom !!!
REŠITVE prejšnje ure:
Ne pozabi obkljukati pravilnih besed.

ROTPAR – parrot

KASNE - snake

NOLI -

RIBD - bird

lion

KAAOORNG - kangaroo

DGEGOHEH - hedgehog

WOC -

EBE - bee

cow

KEYRUT - turkey

SHOPRREPGAS - grasshopper

TOAG - goat

REPSID - spider

MASHTER - hamster

RATSHSIF - starfish

RANACY - canary

BARC - crab

GOD - dog

WALHE - whale

VAJA: V slovarček prepiši tudi besede za FOREST ANIMALS, INSECTS in
SEA ANIMALS. Prepisuj natančno.

Ob koncu te ure imaš torej vse živali napisane tako v zvezku kot v slovarčku.

NOVO BESEDIŠČE. Če je naš cilj opis živali, potrebujemo tudi besede, ki
nam povedo KAKŠNE so živali. Pa jih poglejmo nekaj:
DANGEROUS/dejnžrs) – nevaren
FRIENDLY /frendli/ - prijazen
FUNNY /fani/ - zabaven
CLEVER /klevr/ - pameten
BEAUTIFUL /bjutifl/ - lep
WONDERFUL /wandrful/ - čudovit

*POISONOUS /pojzns/ -strupen
SHY /šai/ - plah
USEFUL /jusful/ - koristen
PLAYFUL /plejful/ - igriv
KIND /kajnd/ - prijazen
STRONG /strong/ - močan

Za opis živali so koristne tudi besede, ki jih že poznaš:
CUTE, SCARY, LONG, SHORT, BIG, SMALL, FAST, SLOW …
Sedaj v zvezek napiši naslov WHAT ARE ANIMALS LIKE ? (Kakšne so
živali?)
ter nove besede, izgovorjavo in prevod prepiši v zvezek.
VAJA: Skiciraj osem živali in pri vsaki napiši tri pridevnike. Prepiši in preriši
tudi primer!!! Naslov ni potreben.
PRIMER:

fast, cute, shy
Tako, pa ste opravili kar z dvema urama angleščine. Čestitam !!!

GLASBENA UMETNOST
Učenci 1., 2. in 3. razreda so se naučili slovensko ljudsko pesem Sinička se je usedla.

Naučite se jo še vi.

Predvajaj si spodnji posnetek:
https://youtu.be/abobx7se-7q
Pesmico verjetno poznaš.
Še besedilo, da boš lažje prepeval-a:
Sinička se je usedla
Sinička se je usedla gor na drobno vejico
in je zapela vsa vesela: cicicicido.
Oj, kaj že poješ, ptička moja, pesem to lepo,
ko nam še zunaj zima kima: cicicicido?
Sinička se je zasmejala, rekla je tako:
pomlad s seboj sem pripeljala: cicicicido!
Če imaš možnost, natisni besedilo in ga prilepi v zvezek za glasbeno umetnost.
Če besedila ne moreš natisniti, pa v zvezek samo napiši naslov in ilustriraj.
DRUŽBA
Spoznali ste prometne znake, svetlobne prometne znake, znake policista……
Kako pa ravnamo če v križišču NI PROMETNIH ZNAKOV?
Takrat upoštevamo dve pravili: PRAVILO SREČANJA in DESNO PRAVILO.
PRAVILO SREČANJA
To pravilo velja, kadar vozili pripeljeta iz nasprotnih smeri in vozita tako, da se njuni poti
sekata.
V križišču ima prednost vozilo, ki vozi naravnost ali zavija desno. Vozilo, ki zavija levo
mora počakati.

Prednost ima zeleni avtomobil, ker vozi naravnost. Modri
avtomobil mora počakati, ker zavija levo.
DESNO PRAVILO
V križišču ima prednost vozilo, ki prihaja z desne strani.

Prednost ima zeleno vozilo, ki prihaja z desne strani.
Vem, da je ta snov zahtevnejša. Prosite starše za pomoč in razlago. Razlago preberite tudi v
priročniku Z glavo na kolo str. 19 in 20.

