PONEDELJEK, 15. 11. 2020
Pozdravljeni, petošolci! Dobrodošli v drugem tednu šolanja od doma.
Pripravi vse za slovenski jezik in družbo.
1. SLJ:

PROTIPOMENKE

Vsi, ki še niste oddali domačega branja (Matilda), prosiva, da to storite tako, kot
smo se dogovorili pri video pouku.
Najprej si oglej spodnja posnetka:
https://www.youtube.com/watch?v=cEH1ZHUPuRM
https://www.youtube.com/watch?v=2SEqfwZJEHc
Zapis v zvezek: naslov PROTIPOMENKE
BESEDI, KI IMATA NASPROTEN POMEN (VELIKO – MALO, VEČMANJ, VESELJE – ŽALOST…) STA PROTIPOMENKI.
V zvezek napiši 5 parov protipomenk, ki še niso bile omenjene v posnetku.
Npr.: GLASNO – TIHO …
Fit stimulacija: dvominutni sprehod: sprehodi se naokoli in ponavljaj definicijo
PROTIPOMENK.
Sedaj pa odpri delovni zvezek na strani 66. ter reši 6. in 7. nalogo. Nato reši na
strani 66. še celotno stran.

DRUŽBA: Kje leži Slovenija?
V uvodu si najprej poglej film, da si lažje predstavljaš, kje na našem planetu leži
naša država Slovenija.
https://www.youtube.com/watch?v=P8GjuWzdL8Q
Poglej si še film, kje leži na celini Evrope.
https://www.youtube.com/watch?v=82q7wAZLKPY
Naša država Slovenija:
https://www.youtube.com/watch?v=KHUwjE-VoS8

Pripravi učbenik, zvezek in zemljevid.
1. aktivno branje: sprehajaj se po stanovanju/sobi in večkrat preberi vsebino od
strani 32. in 33.
2. ustno odgovori na zeleno obarvana vprašanja na strani 33.
Prepiši Moram vedeti in preriši Slovenijo. Najdeš jo na strani 34. Svetujem ti, da
položiš bel list na stran 34. in prerišeš obris naše države, nato list prilepiš v
zvezek. Nato na »nemi karti« Slovenije označiš s točko naše glavno mesto
Ljubljano, Celje in Maribor ter vrišeš našo najvišjo goro Triglav. Izdelek
fotografiraj in pošlji svoji razredničarki.
*nema karta: prazen zemljevid, v katerega sami vpisujemo zahtevane podatke.
FIT HITRA STUMULACIJA: zamenjaj čim več sedišč, ki jih imaš po
stanovanju.

ŠPORT:
V primeru sončnega vremena se lahko odpraviš na kratek sprehod ali tek okoli
hiše. Lahko pa delaš v stanovanju in si pomagaš z naslednjimi filmi:
Najprej se ogrej s plesom:
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
Nato se ogrej kot pri pouku v šoli.
Sedaj ti bo lahko v pomoč posnetek vaj za krepitev celotnega telesa:
https://www.youtube.com/watch?v=ni8Z-a2MGEU&t=440s

Ponedeljkovo delo za šolo je proti koncu. Vse, kar je potrebno fotografirati, pošlji
na e-pošto razredničarki. Se vidimo in slišimo vsak dan ob dogovorjenem času.
Povezavi za 5. A razred sta novi zaradi deljenja na skupine. Povezava bo tako
vedno enaka.
Pazite nase in na svoje bližnje ter pomagajte staršem pri domačih opravilih in
kar je najpomembneje: ubogajte na prvo besedo!
Pogrešava vas!
Učiteljici Andreja in Tjaša

