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SLJ, MAT, TJA, DRU, ŠPO
SLOVENŠČINA
Pri družbi smo »prepotovali« vsa zgodovinska obdobja od prazgodovine do sodobnosti.
Spoznavali smo PRETEKLOST.
Današnje berilo, pa nam ponuja pogled v SEDANJOST in PRIHODNOST.
Preberite berilo Življenje na Marsu, v berilu Ozvezdje besed 5, str. 112, 113.
Iz vsake teme v zvezek napišite vsaj eno zanimivost.
Teme so:
Kako bi prišli na Mars?,
Naši stezosledci na Marsu,
Kako bi potovali do Marsa?
Lahko napišete še kakšno zanimivost, ki ste jo prebrali v knjigah ali na spletu.

MATEMATIKA
Današnjo uro bomo izvedli preko Zooma. Računali bomo obseg likov.
Pripravite zvezek za matematiko in pisalo.
Učenci, ki se ne bi mogli pridružiti, rešite spodnje naloge, po postopku, kot smo se ga učili.
1.
2.
3.
4.

Izpis podatkov
Skica
Izračunaš obseg ali stranico
Napišeš odgovor

1. Nariši in izračunaj obseg.
a) kvadrat s stranico a = 35 mm,
b) pravokotnik s stranicama a = 70 mm in b = 37 mm.
2. Nariši:
a) kvadrat, ki ima obseg 8 cm,
b) pravokotnik z obsegom 22 cm in s stranico a = 6 cm.

ANGLEŠČINA
Navodila za pisno ocenjevanje znanja boste našli v spletni učilnici in v eAsistentu.

DRUŽBA
Predelali smo poglavje Zgodovinski razvoj.
Zadnja ura je bila namenjena učenju, ponavljanju in utrjevanju snovi. Naučeno snov še
ponavljajte.
Začenjamo z novim poglavjem SLOVENCI SKOZI ČAS.
V zvezek napišite naslova

SLOVENCI SKOZI ČAS

in

NASELITEV SLOVANOV

Prebrali boste prvi odstavek v učbeniku DRU, str. 87.

Po večkratnem branju odgovorite na vprašanja.
1.
2.
3.
4.
5.

Kdo so naši predniki?
Kdaj so se naši predniki Slovani začeli naseljevati na našem ozemlju?
Kdo so bili barbari? (poiščite v razlagi besed Kaj pomeni na strani 89)
S čim so se ukvarjali?
Kje so živeli?

Zapis snovi v zvezek.
Snov si lahko zapišete kot odgovore na zgornjih 5 vprašanj ali pa naredite samostojen izpis
prvega odstavka.
Zemljanko si lahko po priloženi skici narišete in opišete.

ŠPORT
Prejšnjo uro smo začeli z vadbo nogometa.
Nogometna zveza Slovenije je pripravila sklop vaj za mlade igralce – vadi doma.
Oglejte si vaje: Upravljanje žoge na mestu 1. in 2. del, potem pa hitro ven in poskusite vaje
izvesti praktično.
https://www.youtube.com/watch?v=EjWVfbFjLqU
https://www.youtube.com/watch?v=lMeWGPoUS4c

