SREDA, 18. 11. 2020
Danes so na vrsti predmeti: NARAVOSLOVJE IN
SLOVENSKI JEZIK, LIKOVNA UMETNOST IN ŠPORT.

TEHNIKA,

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Zapis v zvezek: ŽIVALI SO MED SEBOJ ODVISNE
Pripravili sva ogled risanke, ki pa je poučna, zato jo pozorno spremljaj.
https://www.youtube.com/watch?v=nl4GQIeECD4
Sedaj odpri zvezek in prepiši spodnje, tokrat malo daljše besedilo:
Živali si hrane ne izdelajo same, kot to delajo rastline s procesom fotosinteze.
Hranijo se lahko z rastlinsko ali / in živalsko hrano.
Živali, ki se prehranjujejo z mesom in rastlinami, pravimo VSEJEDCI. (Jež,
medved, podgana)
MESOJEDCI so živali, ki se prehranjujejo z mesom druge živali. Pravimo jim
tudi plenilci, ker lovijo plen. To so npr.: sokol, štorklja, orel, gad, belouška,
lisica, volk…
RASTLINOJEDCI se prehranjujejo z različnimi deli rastlin. To so npr.:
veverice, zajci, hrčki, srne, koze, govedo, ovce…
Domača popoldanska naloga: V učbeniku na strani 27. poišči fotografiji dveh
zobovij. V zvezek napiši, kako se razlikujeta zobovji in zakaj sta tako različni.
Čas je za počitek, prehrano in hidracijo.

SLOVENSKI JEZIK

Danes pri slovenščini nadaljujemo z reševanjem in utrjevanjem znanja v
delovnem zvezku.
Za priklic spomina si lahko ogledaš tale posnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=jWNH7o2j1wc
Sedaj samostojno reši DZ str.: 66. in 67. Prihodnjič bomo na video uri pregledali
rešitve in se pogovorili o tekočem delu.
Da utrdiš svoje delo, prepiši v zvezek za slovenščino spodnjo nalogo in jo reši.
1.

Besedam poišči sopomenke/besede z enakim pomenom.
ljubezniv
pogumen
laž
mrzel
kopalna kad
zrcalo
avion
aparat
veliko
nemudoma
orjak
coprnica

2.

Besedam poišči nasproten pomen/protipomenke.
noč
jutro
vse
bel
pisan

mrtev
moker
nizek
velik
kratek
zaskrbljen

ŠPORT
Pojdi na daljši sprehod v svojem okolju in si oglej drevesa, jesenske plodove,
barve in odtenke listja… tako boš lažje ustvarjal/-a izdelek pri likovni umetnosti.
LIKOVNA UMETNOSTJesen je že globoko posegla v naravo, obarvala listje z živimi
barvami, zato danes slikamo jesen. Pripravi barvice/ voščenke/ vodene barvice (kar imaš doma
na voljo) in naslikaj gozd jeseni. Veliko užitkov pri ustvarjanju ti želim!

Ko končaš z delom, pripravi izdelek, da ga pokažeš razredničarki na naslednji
video učni uri.
Želiva vse dobro in ostanite zdravi!

Učiteljici Andreja in Tjaša

