5. razred
16. 4. 2020
NIT, SLJ, TJA, TJA, GUM, DRU

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Prevajanje toplote
Ob pomoči učbenika ponovite:
Segrevanje snovi, NIT str. 63,
Temperatura in toplota, NIT str. 64, 65.
Ustno odgovorite na vprašanja pri vsaki snovi.
Prevajanje toplote
Preberite novo snov v učbeniku NIT str. 68 in 69 ( Eno dejavnost lahko izpustite.)
Napišite v zvezek.
Prevajanje toplote je prehajanje toplote s telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo
temperaturo.
Napišite še besedilo Moram vedeti.
Preverite, če znate odgovoriti na tri vprašanja.
Oglejte si še filmček. ( Zahtevnejših izrazov kondukcija, konvekcija, ni potrebno znati.)
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/#

SLOVENŠČINA
Opisano je delo za dve šolski uri.
Zgodba o hudobnem zmaju Koronarju
Preberite jo, lahko jo berete po delih, lahko vam pri branju pomagajo starši.
http://kamra-radovljica.si/wp-content/uploads/2020/03/ZMAJ__KORONAR.pdf
Po končanem branju (lahko jutri) v zvezek za SLJ napišite naslov Zgodba o hudobnem
zmaju Koronarju.
Delo si izberete sami: zgodbo lahko ilustrirate ali naredite miselni vzorec s ključnimi
besedami, lahko opišete Grdavša Virusarja ali zapišete strnjeno obnovo, lahko pa zapišete
svoj konec zgodbe.

ANGLEŠČINA

4.TEDEN / 10. in 11.ura
HELLO , EVERYBODY!!!
Spet je tukaj četrtek in dve uri angleščine. Pa začnimo !!!
REŠITVE VAJ 8. in 9.ure:
WILD
ANIMALS
(divje živali)

PETS
(hišni
ljubljenčki)

FOREST
ANIMALS
(gozdne živali)

INSECTS
(žuželke)

FARM
ANIMALS
(kmečke živali)

ELEPHANT

GOLDFISH

HEDGEHOG

FLY

GOOSE

GIRAFFE

RAT

WOLF

LADYBIRD

SHEEP

LION

HAMSTER

SQUIRREL

MOSQUITO

SHEEP

 a rat pomeni podgana – veliko ljudi jih ima za hišne ljubljenčke
 ovci pa sta nerazdružljivi in sta obe hoteli biti v isti vaji :) :) :)

 dolge noge LONG LEGS
 kratek vrat A SHORT NECK
 deset prstov na stopalih

TEN TOES

 velika glava A BIG HEAD
 okrogla kolena

ROUND KNEES

 močna ramena

STRONG

SHOULDERS

PONOVITEV prevedi v angleščino:
dolge trepalnice

___G

_Y_______

beli zobje

_H___

_E___

čudovite oči

W________

E___

srčkana brada

C___

C___

kratki rjavi lasje

S____

B____

strašljive obrvi

S____

E________

mehka lica

S___

temno modre oči

D___ B___

črne obrvi

B____

močno čelo

S_____

majhna usta

_

S____

lep nos

_

B________

H___

C_____
E___

E_______
F_______
M____
N___

NOVO: Deli živalskega telesa !!! Prepiši besede v šolski zvezek.
a mane /mein/ griva
claws /klo:z/ kremplji
a trunk /trank/ rilec
tusks /tasks/ okli
horns /hornz/ rogovi
feathers /fe6rz/ perje
wings /wingz/ krila
a tail /teil/ rep
fins /finz/ plavuti
shell /šel/ oklep
Pod novimi besedami preriši ptico in njene dele telesa.Nato pa
nariši še dve risbi živali in jih dopolni z besedami za dele telesa
tako kot v primeru.

.

DELO S SLOVARJEM:
Besede za dele telesa (arms, fingers ...)prepiši v slovarček.

Opravil(a) si vse delo !!! Čestitam !!!

GLASBENA UMETNOST
Cilj današnje ure je:
- spoznati, kaj je opera,
- spoznati enega najbolj znanih skladateljev na svetu in vsaj eno njegovo delo.

Opera je glasbeno scensko delo, pri katerem nastopajoči pojejo, igrajo ter plešejo,
spremlja pa jih orkester.

Avstrijski skladatelj Wolfgang Amadeus Mozart je eden najbolj znanih skladateljev na
svetu. Bil je izjemno glasbeno nadarjen.

Napisal je več oper, ena izmed njih je Čarobna piščal.
V zvezek napišite naslov OPERA in krepko tiskano besedilo.
Samostojno raziskujte o skladatelju Wolfgangu Amadeusu Mozartu.
Prisluhnite kratkemu povabilu k ogledu opere Čarobna piščal.
https://www.youtube.com/watch?v=r-1_K_wDgbc

DRUŽBA

Prazgodovina
Najstarejša in najdaljša doba v zgodovini človeštva se imenuje PRAZGODOVINA ali
PRAVEK.
V učbeniku DRU, str. 73 do 76 pozorno preberite besedilo in si oglejte sličice.
V zvezek v obliki miselnega vzorca naredite povzetek, pomagate si lahko tudi s spodnjim
zapisom Kako so živeli prvi ljudje in Kamena doba in doba kovin.

KAMENA DOBA IN DOBA KOVIN

Oglejte si prispevek o ARHEOLOGIJI in ARHEOLOGIH iz oddaje Firbcologi.
https://www.youtube.com/watch?v=3hcKfIBxZwQ
https://www.youtube.com/watch?v=6l8Vc-EHcrg

