5. razred
Pa smo zopet nazaj pri našem šolskem delu na daljavo. Upam, da ste lepo preživeli praznike.
Torkov urnik je kar naporen, pa še prvi dan po praznikih je, zato učna snov ne bo preobsežna.
Veselo na delo!
14. 4. 2020

MAT, DRU, SLJ, NIT, RU

MATEMATIKA
Množice
Prejšnjo uro ste ponovili pojme: MNOŽICA, ČLANI ali ELEMENTI MNOŽICE,
PODMNOŽICA, ZAVITI OKLEPAJ.
Danes boste ponovili, kako množice prikazujemo. Poglejte razlago v učbeniku MAT str. 126
in 127.
Vadite pa v DZ str. 114 do 117.
DRUŽBA
Začenjamo novo snov ZGODOVINSKI RAZVOJ
Časovni trak zgodovine
S pomočjo posnetka ponovite snov 4. razreda.
https://www.youtube.com/watch?v=niS1ZKVi9zQ&t=3s&fbclid=IwAR33Mddf9qsja0VlEW
cpSaPFQJ97YnLcmHZggJhqvrM2chnFQDOROCiHHbU
Zapišite v zvezek
ZGODOVINSKI RAZVOJ
Časovni trak zgodovine

Časovni trak narišite v zvezek in napišite dobe v zgodovini človeštva.
Dobe v zgodovini človeštva
PRAZGODOVINA
STARI VEK
SREDNJI VEK

NOVI VEK
SODOBNOST
Preberite v učbeniku o prvi dobi v zgodovini človeštva – o prazgodovini, na straneh 72, 73 in
74.

SLOVENŠČINA
Opis rastline
Ob delovnem zvezku ponovite opis rastline. Opisovali ste že veliko koprivo, šmarnico in
tulipan. Danes pa boste opisali smreko in mi opis poslali.
Glej navodilo naloge 17, v DZ 2, str. 12.

Termometer
Prav vsi ste si že merili temperaturo s termometrom, zato današnja snov ne bo prezahtevna.
Spoznali boste vrste termometrov in enoto za merjenje temperature.
Preberite besedilo v učbeniku NIT str. 64 in 65, oglejte si slike.
Prosite starše, naj vam pokažejo, katere termometre imate doma in jih narišite, zraven zapišite
ime termometra in za kaj ga uporabljate.

Vrste termometrov lahko prerišete iz učbenika : infrardeči, alkoholni, digitalni, živosrebrni
ali poiščete slike na spletu in jih prilepite.
Zapišite mersko število in mersko enote za temperaturo.

37 °C
mersko merska
število enota
Preberemo: sedemintrideset stopinj Celzija.

Opravite dejavnost: Ena dejavnost NIT str. 65

RAZREDNA URA
Napišite sporočilo sošolcem. Pošljite jim ga v kanalu v eAsistentu ali preko SMS- sporočila.
Napišite kakšno lepo misel, željo, sporočite, kaj pogrešate, kaj si želite….ali jih preprosto
pozdravite.

