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SLJ, MAT, ŠPO, NIT, GOS
SLOVENŠČINA
Opis predmeta
Včerajšnja uganka – opis predmeta ni bila težka, saj ste jo skoraj vsi pravilno rešili.
Prebrali ste opis omarice, odgovorili na vprašanja in omarico narisali.
Danes pa boste spoznali opis drugega predmeta.
Odgovorite na vprašanja 10. naloge v DZ 2, str. 37.
Verjetno vam bo ob teh vprašanjih kar hudo, saj kolesarskega izpita v tem šolskem letu ne
boste mogli opraviti.
Nato si oglejte posnetek.
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GSJ5SDZ2&pages=36-37
Počasi rešujte naloge v DZ 2, str. 37 do 39, naloge od 12 do 18. Posnetek si še enkrat poglejte.
Poskusite narediti 18. nalogo po navodilih. Zanimivo bo.

MATEMATIKA
Spoznali ste pojme obseg, obseg likov, obseg pravokotnika in obseg kvadrata.
Danes so na vrsti vaje – utrjevanje v DZ.
Rešili boste naloge na straneh 58, 59, 60 in 61.
Nekaj opozoril:
DZ 58, nal. 3 Letve v dnevni sobi so le ob steni, pri odprtini za vrata jih ni.
DZ 59, 60, 61 Merite natančno!

ŠPORT
Ogrejte se z 20 gimnastičnimi vajami. Vsako vajo ponovite 8 do 12 krat brez odmorov.
https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
Nato ponovno izvedite eno ali več spretnosti z žogo, ki ste jo delali v ponedeljek.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Zaključili smo s poglavjem DEJAVNIKI OKOLJA, utrjujte in ponavljajte po vprašanjih, ki
ste jih zapisali včeraj.
Današnja ura pa je namenjena izdelku, izdelali boste brizgalko.
BRIZGALKA

Iz gradiva potrebujete le plastično cev in navodila. Potrebujete še plastenko.
Preberite navodila na str. 8 in 9.
Namesto šila in ročnega vrtalnika uporabite škarje. Luknjici na zamašku še bolje naredite s
škarjami, kot s šilom in vrtalnikom. Zabodite konico škarij v pokrovček in jo zavrtite.
Luknjice ne bo potrebno zatesniti s pomočjo vroče pištole, saj jo lahko naredite dokaj
natančno.

Brizgalko preizkusite.

GOSPODINJSTVO
Spoznali ste ŽIVALSKA in RASTLINSKA vlakna.
Pa mislite, da je živalskih in rastlinskih vlaken dovolj za izdelavo vseh tkanin, ki jih
potrebujejo ljudje na Zemlji?
Ker ljudje potrebujemo več vlaken in z drugačnimi lastnostmi, kot jih imajo živalska in
rastlinska vlakna, so začeli izdelovati kemična vlakna.
KEMIČNA VLAKNA

VLAKNA IZ PREDELANE NARAVNE SNOVI

SINTETIČNA VLAKNA

Počasi preberite besedilo o kemičnih vlaknih v učbeniku GOS, str. 44 in 45.
Naleteli boste na zahtevne besede ( acetat, liocelna vlakna, poliakrilnitril, poliester,
poliamid..) Teh besed se ni treba naučiti, kljub temu, da so krepko tiskane.
Napišite naslov Kemična vlakna, zgornjo razdelitev in povzetek s strani 45.

