31. TOREK, 5. maja 2020

1. SLOVENŠČINA
V preteklih počitnicah smo imeli tudi nekaj državnih praznikov, ki so dela prosti dnevi. Katere?
•
•

27. april – dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj – praznik dela

Kateri od zgornjih praznikov se nanaša na 2. svetovno vojno, ki je potekala pred 80-timi leti?
(Dan upora proti okupatorju, seveda.)

Tone Seliškar je slovenski pisatelj. V svoji zbirki kratkih zgodb, ki jo je naslovil Mule, je zbral zgodbe o
dogodivščinah slovenskih partizanov (vojakov) med 2. svetovno vojno in o njihovih zvestih in včasih
trmastih štirinožnih spremljevalkah. Med njimi je bila tudi mula. Mula je domača žival, potomka osla
in kobile. Partizan Lipe je dal muli prav posebno ime …
Preberi zgodbo z naslovom Švedra:
-

v našem berilu na strani 126 – 128 ali
na povezavah Švedra 1. del in Švedra 2. del ali
v spletnem berilu https://ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000192
(zgodba je na štirih straneh, zato se s puščico pomakni naprej)

V zvezek napiši in odgovori na vprašanja. Odgovarjaj s celimi povedmi.

Tone Seliškar - ŠVEDRA

4. 5. 2020

1. Ali se ti zdi prav, da je partizan Lipe dal muli tako ime? Pojasni svoj odgovor.
2. Je tudi tebe že kdaj kdo poklical z vzdevkom, ki ti ni bil všeč? Kako si se počutil?
3. Kako je Lipe skrbel za mulo? Kaj se je zato zgodilo z njo?

Berilo dva krat glasno preberi!

2. MATEMATIKA
Nadaljujemo s pisnim deljenjem.
Ob 9h bomo imeli pouk preko video klica, zato tukaj le na kratko (za tiste, ki se ne boste mogli
udeležiti ure preko video klica).
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9:2=4

množim nazaj: 2 · 4 = 8, 1 ostane in jo zapišem pod 9

7 pade dol dobim število 17, ki ga delim z 2

17 : 2 = 8

množim nazaj: 2 · 8 = 16, 1 ostane in jo zapišem pod 7

2 pade dol in dobim število 12, ki ga delim z 2

12 : 2 = 6

množim nazaj: 2 · 6 = 12, 0 ne ostane in jo zapišem po 2

Ker ni več števil, ki bi padla dol, smo z deljenjem zaključili.

Naredimo še preizkus z množenjem!
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8:3=2

množim nazaj: 2 · 3 = 6, 2 ostane in jo zapišem pod 8

4 pade dol in dobim število 24, ki ga delim s 3
24 : 3 = 8

množim nazaj: 8 · 3 = 24, 0 ne ostane in jo zapišem pod 4

9 pade dol in dobim število 9, ki ga delim s 3
9:3=3

množim nazaj, 3 · 3 = 9, 0 ne ostane in jo zapiše, pod 9

Ker ni več števil, ki bi padla dol, smo z deljenjem zaključili.
Naredimo še preizkus z množenjem!

REŠI NALOGE DZ str. 84, 85

3. DRUŽBA
Danes bomo spoznali, katere DEJAVNOSTI SO V DOMAČEM KARJU.
Preberi besedilo v U str. 56, 57. Dobro si oglej tudi sliko mesta, kjer so opisane dejavnosti.
V zvezek (čez dve strani – pokončno) prepiši in s kratkim opisom, čemu je namenjena dejavnost,
dopolni miselni vzorec.

RDEČI KRIŽ
- dobrodelna ustanova

URADI
- izdaja dokumentov, dovoljenj

KNJIŽNICA
- izposoja knjig, prireditve

BANKA
- denarni posli
BOLNIŠNICA
- zdravljenje ljudi

POŠTA

DEJAVNOSTI V DOMAČEM KRAJU
(U 56, 57)

HOTEL

TRGOVINA

GLEDALIŠČE

ŠOLA

CERKEV

ODVETNIK

Dopolnjen miselni vzorec fotografiraj in mi ga pošlji do četrtka, 7. maja 2020.

KOMUNALA

4. ŠPO
Če bi bili v šoli, bi v tem času že opravili naloge za športno vzgojni karton.
Spodaj so pripravljena navodila za vaje, ki jih bomo delali ta teden. Vsak dan si izberi najmanj tri.
Primerno se obleci, pojdi ven in telovadi (ne pozabi na varnost!).

1. Tek na 60m
Naloge:
-lovljenje na travniku
-tek v hrib in po hribu navzdol
-tekanje po gozdu

2. Tek na 600m
Naloge:
-lovljenje na travniku
-tek v hrib in po hribu navzdol
-daljši sprehod z odseki teka

3. Poligon nazaj
Naloge:
-gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, nazaj, levo,
desno)
-oponašanje gibanj živali, ki hodijo po vseh štirih

4. Vesa v zgibi
Naloge:
-plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru staršev
-plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama)

5. Skok v daljino iz mesta
Naloge:
-sonožno preskakovanje črt na tleh
-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih
-žabji poskoki
-igra »Ristanc«
-kolebnica

6. Dotikanje plošče z roko/taping
Naloga:
-umikanje rok/dlani (igra dvojic, oseba 1 v paru drži dlani obrnjeni proti
tlom pred sabo, oseba 2 ga »žgečka« po spodnji strani dlani. Ko se oseba
2 odloči, osebo 1 hitro, a nežno udari po hrbtni strani dlani. Naloga osebe
2 pa je, da dlani prej umakne.)

7. Dvig trupa
Naloge:
-plezanje
-plazenje
-lazenje
-skoki

8. Kožna guba
Naloge:
-jej zdravo in z glavo
-gibaj se

9. Predklon
Naloge:
-joga za otroke (slike spodaj)

10., 11. Telesna višina in teža
Naloge:
-jej zdravo in z glavo
-gibaj se

Joga za otroke:

