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SLJ, MAT, TJA, DRU, ŠPO
SLOVENŠČINA
Kar nekaj ur smo se učili o samostalniku. Današnja ura pa je namenjena preverjanju
naučenega.
Najprej ponovite vso snov ob zapisih v zvezku in vajah v delovnem zvezku, nato počasi in
natančno rešite preverjanje znanja.
Rešitve s točkovnikom bom poslala na elektronske naslove staršev.

Odgovori.

Kaj so samostalniki?

(__/__)

Med besedami podčrtaj samostalnike.
slovenski, Slovenka, slikovit, slikam, srečen, sreča, voziti, voznik,
petelin, čeprav, kapa, noč, oko, vesel, plesni, vrč, pisan, hiter,
evkaliptus, ljubezen
(__/__)

Naslednje samostalnike razvrsti v preglednico.
motor, tulipan, gozdar, sošolec, pes, macesen, bolečina, Špela, sreča,
korenje, miza, kirurg, zadovoljstvo, svinčnik, pšenica, meč, prijateljstvo
BITJE

STVAR

POJEM

(__/__)

Katerega spola so samostalniki?
noga – ___________________

poljub – _______________

okno – ___________________

bazen – _______________

toplina – _________________

trta – _________________

hrepenenje – ______________

torba – ________________

vrtalnik – _________________

dete – _________________
(__/__)

Dopolni preglednico.
EDNINA

DVOJINA

MNOŽINA

kolo
cvetlici
ljudje
gospa
klopi
(__/__)

Podčrtaj edninske samostalnike z rdečo, množinske pa z zeleno
barvo.
očala

grablje

kri

sadje

mladina

vrata
sneg

hlače

škarje

veselje
usta

mir
(__/__)

MATEMATIKA
Obdelava in prikaz podatkov
Nadaljujemo z delom v učbeniku MAT, str. 118, 119.
Oglejte si prikazane podatke o številu otrok v osnovni šoli. Str. 118, nal. 1.
Prebrali boste izraz – FIGURNI PRIKAZ. Vem, da boste takoj ugotovili, da so podatki
prikazani s figurami.

10 DEKLIC

10 DEČKOV

In ugotovili, kaj pomeni ta prikaz:
Rešite naloge 1, 2, 3 in 5 na straneh 118, 119.
Dodatno delo Kombinatorika DZ, str. 106.

ANGLEŠČINA

PREVERJANJE ZNANJA
Dragi 5.D, končno je napočil čas, ko boste znali tudi sami opisati svojo žival. Pri tem si boste
pomagali z vsem besediščem, ki ste si ga napisali najprej v zvezek in nato v slovarček.
Nekatere slovnične strukture so že znane od prej (they are, they've got, their), nekatere ste
spoznali v zadnjih tednih (they can / can't, faster than …), najbolj vam bo pa pomagal primer COWS.
Navodila za pisanje:
a) Pisali boste v množini.
b) Izberite žival, ki vam je pri srcu ali jo občudujete.
Opis živali, naj vsebuje naslednje elemente:
1) zapišite, katero žival boste opisovali: They are cows.
2) v katero skupino spadajo: They are farm animals.
3) kje živijo
4) kakšnih barv so lahko
5) njihove lastnosti (najmanj 3 pridevnike)

6) opišite njihovo telo (najmanj pet delov telesa, pred vsakim naj bo
pridevnik – four strong legs)
7) kaj jedo in kaj pijejo
8) kaj znajo in česa ne znajo
9) dve primerjavi z drugimi živalmi (faster than / slower than)
10) napišite zanimivo dejstvo o svoji živali; našli ga boste na internetu,
s pomočjo spletnega slovarja zanimivo dejstvo prevedite v
slovenščino.
Če boste potrebovali pomoč pri uporabi slovarja, mi pišite. Kot sem
vam že večkrat omenila, odsvetujem uporabo prevajalnika !!!
11) svojo žival narišite; ker bo opis v množini, narišite najmanj dve
Kadar naštevate, naj bo pred zadnjo besedo AND ali OR (They are black, brown or white).
Izdelek VSI fotografirajte in mi ga pošljite do sobote, 16.5.2020.
Živali imamo vsi radi, zato vam želim, da bi pri delu uživali !!!

DRUŽBA
Iz življenja v mestih
Spoznali ste življenje na srednjeveških gradovih, danes pa boste spoznali življenje v
srednjeveških mestih.

Preberite besedilo v učbeniku, str. 82 in 83 in si oglejte ilustracije. Preberite tudi Kaj pomeni
in Veš, vem.
V zvezek napišite naslov: SREDNJEVEŠKO MESTO in ob ponovnem branju napišite
povzetek samo prvega odstavka. Lahko napišete le ključne besede.

ŠPORT
Naskoki
Prejšnja ura športa je bila po fotografijah sodeč zelo zabavna – sami ste izbirali tarče in
rekvizite za metanje v cilj.
Danes pa vam ponujam plesno gimnastično uro.
Začeli boste s plesom, nadaljevali z gimnastičnimi vajami in naskoki in zaključili s plesom.
https://www.youtube.com/watch?v=Xyvds9S506A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18uyWy
gun-Yxfoa1lL6xB7KyQ_L7PMK8q8OAsY1FTigEJerM6eMnojmHI

