SREDA, 13. 5. 2020
Obvestilo!
Če boste jutri prišli v šolo po potrebščine in ostalo, morate imeti s seboj masko in si razkužiti
roke pred učilnico. Odprli bomo vrata, do katerih vodijo požarne stopnice. Nahajajo se na
desni strani šole, (zadaj), pri vhodu v kuhinjo. Tam vas počakam. Stvari lahko vzamete tudi
za druge otroke našega razreda, v soglasju s starši. Imejte kakšno vrečo za lažje prenašanje.
Če jutri ne morete priti, se lahko dogovorimo še za kakšen dan.
_____________________________________________________________________________
MAT
Nadaljujemo z reševanjem nalog v DZ.
Rešite naloge na str. 64 in 65. (nalogo 3 lahko spustite, če vam bo težka)
_____________________________________________________________________________
SLJ
V DZ str. 84, rešite nalogi 8 c in č, nato pa še na str. 85, nalogi 9, 10.
_____________________________________________________________________________
NIT
Iz rok v usta in naprej (obravnava nove snovi)
O prehranjevanju veste že veliko. Danes bomo poudarili pomen pestre (raznovrstne) in
uravnotežene prehrane.
Prepiši besedilo v zvezek, kar je v oklepaju pa ne. Dobro si oglej sličice.

Raznovrstna hrana mora vsebovati ogljikove hidrate, beljakovine, maščobe, vitamine,
mineralne snovi, prehranske vlaknine in vodo.
Ogljikovi hidrati nam dajo veliko energije, zato pravimo, da so gorivo za naše telo. Energijo
potrebujemo za delo, pa tudi za ogrevanje telesa.
(Preriši sličice s hrano, ki vsebuje ogljikove hidrate iz Učbenika, str. 65.)
Beljakovine so potrebne za rast in obnovo telesa. (preriši ustrezne sličice)
Maščobe so zaloga energije, iz njih dobimo energijo, ko porabimo vse ogljikove hidrate. (preriši
sličice)

Mineralne snovi so zaščitne snovi, da smo zdravi, potrebujemo jih v majhnih količinah. (preriši
sličice)
Vitamini nas ščitijo pred raznimi obolenji, so tudi zaščitne snovi. (preriši sličice)
Prehranske vlaknine so potrebne za dobro delovanje prebavil. Imenujemo jih tudi balastne
snovi. So pomembne, saj pomagajo, da ostanki hrane lažje potujejo po črevesju in jih lažje
izločimo. (sličice so enake, kot za vitamine, to so zelenjava, sadje, žita)
Voda je nujno potrebna za delovanje vseh telesnih organov. (sličica)

Za četrtek ne bom pisala navodil. Vzemite si čas za ponavljanje snovi, da boste znali, ko boste
vprašani. Učite se iz Učbenika in zvezka. Na videokonferenci sem ugotovila, da je znanje
nekaterih šibko, da ni težava v računalniku.
_____________________________________________________________________________
DRU
Za DRU danes navodila za ocenjevanje. Vsak bo moral pripraviti plakat z naslovom Jaz,
turistični vodič. Učiteljica Renata vas ne bo več spraševala. Upoštevala bom tudi predstavitev
gradov.
Na plakatu naj bo dobro viden naslov zgoraj. Biti mora podpisan. Na njem boste pripravili načrt
za vodenje turistov po Obsredozemskem svetu, za dva dni. Risalni list razdelite na dva dela. Na
vsakem bo program dejavnosti za en dan. (Prvi dan, drugi dan)
Upoštevajte naslednje, to bodo kriteriji za ocenjevanje:
 Kaj bo na ogled? Imena krajev, katera pokrajina, kaj lahko predstavlja dediščina?
 Kakšno hrano boste ponudili? Obroki hrane. Počitek.
 Kje je možno prespati, koliko gostov boste imeli, lahko je družina, samo prijatelji, večje
skupine, sorodniki…..
 S katerimi športnimi aktivnostmi se boste ukvarjali? Odvisno od letnega časa.
 Kako boste potovali? S katerim prevoznim sredstvom?
 Katere rastline ali živali si boste ogledali?
 Kaj lahko turisti kupijo in odnesejo domov za spomin?
 Zapis mora biti čitljiv, brez pravopisnih napak.
Pomislite, kaj bi vas zanimalo, kaj bi si vi radi ogledali? Ideje naj bodo zanimive in izvedljive.
Lahko prilepite kakšno sliko.
Rok za oddajo slike plakata je 22. 5. 2020. Pa srečno!

