Dragi učenec, učenka 5. b razreda!

Pouk bo v naslednjih dneh potekal drugače, na daljavo. Verjamem, da nam bo
šlo, ker zmoremo!
Pred seboj imaš načrt dela z navodili za naslednje učne predmete: slovenščina,
matematika, družba, naravoslovje in tehnika, likovna umetnost in
gospodinjstvo. Delo si preko celega tedna in po dnevih razporejaš sam(-a).
Torej si tudi dnevni urnik oblikuješ sam(-a) oziroma s pomočjo staršev. Tvoja
naloga je, da dobro prebereš navodila, opraviš naloge ter ponavljaš in utrjuješ
učno snov.
Tvojim staršem sem sporočila, da imaš dostop do brezplačnih gradiv na
www.Radovednih-pet.si (4. – 5. razred). Priporočena je uporaba brskalnika
MOZILLA FIREFOX.
Prijaviš oziroma registriraš se po naslednjem postopku:
 Na izbranem portalu klikni gumb PRIJAVA.
 Če si že uporabnik portala, vnesi svoj e.naslov in geslo ter sledi
navodilom. Če na portal dostopaš prvič, klikni na polje NIMAM ŠE
UPORABNIŠKEGA RAČUNA in vnesi zahtevane podatke. Tako se boš
registriral(-a) in ustvaril(-a) uporabniški račun.
 Na portalu iRokus si gradiva v svojo iZBIRKO dodaš s klikom na gumb
DODAJ BRAZPLAČNA GRADIVA.
 Na portalu Radovednih-pet.si te bodo čakala vsa gradiva v tvoji zbirki.

V primeru vprašanj in nejasnosti bom tebi in tvojim staršem na voljo preko
e.pošte: dragica.jeretina-anzin@guest.arnes.si.

Bodi v dobri učni kondiciji in ostani zdrav(-a)!

Draga Jeretina Anžin, razredničarka 5. b

SLOVENŠČINA
od 16. 3. do 20. 3. 2020
VSEBINA:
 KAKO POVZAMEMO VSEBINO OPISA RASTLINE?
 KAKO TVORIMO OPIS RASTLINE?
 Reši naloge v SDZ od str. 25 do str. 31 .
 Napiši opis sobne rastline ali rastline z vaše spomladanske gredice.
 V zvezek si najprej naredi načrt za opis v obliki miselnega vzorca ali
tabele (Glej SDZ.)
 Opis rastline mi pošlji na e.naslov (zadeva: opis) najkasneje do petka,
20.3. 2020.
 Opis lahko natipkaš, napišeš na list, skeniraš ali fotografiraš.
* ZA USTVARJALNEJŠE:

 Oglej si dopoldansko oddajo na TV SLO 1 – Izodrom. Napiši mnenje.
Lahko ga pošlješ na mojo e.pošto.
 Rad/Rada pišeš dnevnik? Mogoče je priložnost, da prihodnjim rodovom
sporočiš, kako si doživljal(-a) drugo polovico marca 2020.

MATEMATIKA
od 16. 3. do 20. 3. 2020
VSEBINA:
 PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE PISNEGA DELJENJA
Z reševanjem nalog v SDZ od str. 22 do str. 27 in nalog v Zbirki matematičnih
vaj od str. 55 do str. 60, boš ponovil(-a) in utrdil(-a) predvsem pisno deljenje.
Rešene naloge bomo pregledali, ko se vrnemo nazaj v šolske klopi.

DRUŽBA
od 16. 3. do 20. 3. 2020
VSEBINA:
 REPUBLIKA SLOVENIJA
 DRŽAVNI SIMBOLI IN DRŽAVNI PRAZNIKI
Samostojno delo z učbeniku od str. 98 do str. 101.
 V učbeniku preberi pedstavitev naše države, o njeni ureditvi, o državnih
simbolih in državnih praznikih.
 Podčrtaj ključne besede.
 Odgovori na vprašanja na str. 99. in str. 101. Odgovore napiši v zvezek
(Naslov: Republika Slovenija). Nariši naše državne simbole in napiši
slovensko himno.
Reši naloge v SDZ od str. 114 do str. 117.
*Ob zemljevidu ponavljaj in utrjuj o Sloveniji. Uporabi metodo petih P – jev :

POMISLI ob zaprtem učbeniku/zvezku/…, PRELETI celotno snov, PREBERI
pozorno, PONOVI večkrat na različne načine, PREGLEJ vse še enkrat.
Dopolni manjkajoče naloge v SDZ.
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
od 16. 3. do 20. 3. 2020
VSEBINA:
 GORENJE
 VARUJMO NARAVO – GAŠENJE
Samostojno delo z učbenikom od str. 74 do str. 77
 V učbeniku preberi o gorenju in gašenju požarov.
 Podčrtaj ključne besede.
 Odgovori na vprašanja na str. 75. in str.77. Odgovore napiši v zvezek
(prvi naslov: Gorenje, drugi naslov: Gašenje požarov).
Reši naloge v SDZ od str. 78 do str. 81.
Ponavljaj in utrjuj. “Vaja dela mojstra. Mojster dela vaje!”

LIKOVNA UMETNOST in GOSPODINJSTVO
od 16. 3. do 20. 3. 2020
GOS: Iz ostankov blaga, starih oblačil ipd. sešij kaj zanimivega. Na izdelek našij
gumbe.
Pomagaj pri gospodinjskih opravilih.
LUM: Ustvarjaj iz materialov, ki jih imaš na voljo. Izdelke fotografiraj.
Fotografije pošlji na moj e.naslov (zadeva: LUM)

