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NIT, SLJ, TJA, TJA, GUM, DRU

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Ponovite:
Snov zavzema prostor, NIT str. 82 in 83
Snovi različno shranjujemo, NIT str. 84 in 85
Masa snovi se ohranja
Oglejte si razlago snovi na posnetku:

https://www.youtube.com/watch?v=2C3M6nCTgdA
Odprite učbenik NIT na strani 86 in 87. Preglejte slike in preberite besedilo.
Z digitalno tehtnico izmerite svojo telesno maso in maso kakšnega večjega predmeta.
V kuhinji izberite nekaj živil in s pomočjo kuhinjske tehtnice ugotovite, kolikšna je njihova
masa.
Svoje meritve zapišite v zvezek.

SLOVENŠČINA
Današnjo uro bomo izvedli preko Zooma.
Učenci, ki se ne bi mogli pridružiti, delajte po spodnjih navodilih.
Napišite v zvezek.
Pridevniki so besede, ki izražajo lastnost, vrsto in svojino.
Zato ločino tri vrste pridevnikov:
LASTNOSTNE, VRSTNE in SVOJILNE.
Z vprašalnico KAKŠEN sprašujemo po LASTNOSTNIH PRIDEVNIKIH. (npr. nova
obleka)
Z vprašalnico KATERI oziroma KATERE VRSTE sprašujemo po VRSTNIH
PRIDEVNIKIH. (npr. poročna obleka)

Z vprašalnico ČIGAV sprašujemo po SVOJILNIH PRIDEVNIKIH. (npr. sestrina obleka)

Preberite besedilo.

Prepišite in vstavite manjkajoče besede. Kaj manjka? Manjkajo PRIDEVNIKI. Napišite z isto
barvo, kot ste jo za posamezno vrsto pridevnikov uporabili pri razlagi.

Vstavite besedo, s katero sprašujemo. Napišite jo z isto barvo, kot ste jo za vprašalnice za
posamezno vrsto pridevnikov uporabili pri razlagi.

Rešite vaje v DZ 2, str. 51 do 52, nal. od 5 do 8.
ANGLEŠČINA

GLASBENA UMETNOST
Ljudska glasbila
Napišite v zvezek.
Ljudska glasbila so preprosta glasbila, ki jih je človek naredil sam, da bi z njimi spremljal
petje.
Na glasbila so igrali ljudski godci. Godci so bili nadarjeni posamezniki, ki so si z
godčevstvom služili dodaten denar za preživljanje.
Oglejte si glasbila na sliki.

V zvezek narišite vsaj štiri ljudska glasbila.
Prisluhnite posnetku.
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-gum-sdz-osn/#

DRUŽBA
Ustoličevanje knezov in sprejem krščanstva
Spoznali ste, da se je prva država Slovanov imenovala Karantanija. Bila je kneževina, ki jo
je vodil knez. Kneza je izbralo ljudstvo.
Kako so ga ustoličili, boste spoznali danes.
Najprej preberite v učbeniki DRU, str. 88, šele nato si oglejte posnetek ustoličevanja v izvedbi
Dramskega društva Litija.

https://www.youtube.com/watch?v=YHZiJeHoQJg
Karantanci so sprejeli krščansko vero.
Preberite v učbeniki DRU, str. 89.

Preberite še razlago besed in povzetek prepišite v zvezek.

