DELO NA DOMU 5. RAZRED – SREDA, 25.3.2020
SREDA, 25. 3. 2020
DRU:
DRU: ZGODOVINSJKA OBDOBJA
REŠI UGANKO:
-

Se oglaša, pa ne govori,
kaže, pa ne vidi,
gre, pa nikamor ne pride. ( URA)

-

USTNO ODGOVARJAJ NA VPRAŠANJA:

Tudi današnji dogodki bodo jutri zgodovina.
Kaj se je SEDAJ zgodilo (v Sloveniji, v svetu)?
Učenci informacije poiščejo s pomočjo časopisov ali spleta.
- Ali mogoče veste, kateri dogodki so se zgodili v preteklosti?
- Kateri pomembni dogodki so se zgodili tebi? Razmisli.
-

Zakaj pravimo, da se zgodovina ponavlja?


Čas človeštva je dolg več kot dva milijona let.
Kako lahko prikažemo ta čas?
(S časovnim trakom, da si vso to dolžino obstoja človeštva lažje predstavljamo.)
Nariši svoj časovni trak- tvojih 10 let in vanj vpiši pomembne podatke, ki so se ti zgodili ( rojstvo,
dobil bratca, sestrico, začel goovriti,… lahko tudi kaj narišeš.
leto
dogodek








Odpri DZ, str. 85
Preberi besedilo Zgodovinska obdobja.
Odpri zvezek in napiši naslov: ZGODOVINSKA OBDOBJA in jih naštej
Učenci rešijo nalogo (Zgodovinska obdobja), ki jo najdemo v interaktivnem gradivu na
www.radovednih-pet.si.
Učenci zgodovinska obdobja postavijo v pravilno zaporedje.
DZ, str. 84
1. naloga
Učenci samostojno rešijo nalogo.
Rešitve preverite v SERIJI RADOVEDNIH 5

SLJ: SLOVENŠČINA 5. R, 25.3.2020


DZ 2, str. 43
12. naloga

- Učenci si ogledajo fotografijo in naj povedo, kaj prikazuje.

- Če imajo možnost pogledajo posnetek na interaktivnem gradivu SERIJA RADOVEDNIH 5, če pa
nimajo te možnosti pa preberejo besedilo, ki je spodaj.
- Odgovorite ustno na vprašanja
Dz. Str. 43 nal 14. in 15.
DZ.STR. 44 pustiš 16 nalogo in ustno rešiš 17,18. nalogo in 19.
DZ STR. 44 20. NALOGA – IZBEREŠ SI EN OBIČAJ, ki se ti zdi zanimiv in ga zapišeš v zvezek.
DZ. Str.45. Poskušaš dopolniti »dopolni in pomni.«
ŠPO:
Ure v tem obdobju bomo v eAsistentu vodili kot Splošna telesna priprava.
Učenci naj v teh dneh, ali vsaj tiste dneve, ko je na urniku ŠPO opravijo njim znane aktivnosti. Vsi
učenci poznajo našo uro s tekom, hojo, vajami raztezanja in moči, do Azeleje. Vsi so vajeni in
obvladajo začetno ogrevanje in to naj naredijo med tekom in hojo. Npr.: - 5 min počasnega teka
- 5 min hitre hoje
- raztene vaje + 5-8 sklec, 10 trebušnih, 10 hrbtnih, 10 poskokov
- 5min teka
- 2-3 min hitre hoje
- raztene vaje + 5 -8 sklec, 10 trebušnih, 10 hrbtnih, 10 poskokov
- 5 min teka
- 2-3 min hoje
Ker je doma tudi veliko staršev, naj učenci na svojo uro povabijo tudi ostale drużinske člane, ki bi jim
bila telesna vadba in sprostitev v teh stresnih dneh še kako dobrodošla.
Seveda pa se lahko zgoraj navedene aktivnosti spreminjajo, tako glede vsebine, kot trajanja.
Učenci ponovijo ponedeljkovo uro, verjetno pa bo to zaradi vremena težje izvedjivo. V kolikor bo
vreme neprimerno naj naredijo sledeče:
spletna stran Google : planet tv Svetovni prvak s kavča: 1. trening - učenci sledijo vodeni vadbi.
Veliko zdravja in dobrega počutja Bojan
GOS:
GOSPODINJSTVO 5R, 25.3.2020
-

OGLEJ SI V OMARI DOMA RAZLIČNE VZORCE BLAGA
Kateri ti je bil najbolj všeč in zakaj?

Da je blago kupcem všeč, ga morajo v tovarni še pobarvati, včasih pa nanj natisnejo še
vzorce.
Preberi na listu, kaj tovarne naredijo, da je blago privlačnejše. Prepiši v zvezek. Če imaš
možnost lahko tudi sprintaš.

PLEMENITENJE BLAGA

1. BELJENJE IN BARVANJE
Belijo predvsem blago iz naravnih vlaken (lan, bombaž), ker vsebuje snovi, ki dajejo
umazan videz.
Barvajo večinoma z umetnimi barvili.

2. TISKANJE
Blago lahko potiskajo z različnimi vzorci v eni ali več barvah. Tiskajo vsako barvo
posebej.

3. KOSMATENJE
Blago postane mehkejše, zadrži več zraka, zato zadržuje tudi toploto (topla
oblačila, zimska posteljnina).

4. APRETIRANJE
Na blago lahko nanašamo tudi različne naravne in umetne snovi, da se manj mečka,
manj krči, ne prepušča vetra in vode (vetrovke, šotor), zmanjša gorljivost (javni
prostori- kinodvorane, letala, gledališča,…).
Nauči se to snov.

Ponovitev: OD VLAKEN DO BLAGA

TEKSTILNA predenje PREJA (NIT),
VLAKNA

SUKANEC

- rastlinska
- živalska
- kemična

BLAGO

PLEMENITENJE BLAGA

- tkanine

- beljenje, barvanje

- pletivo

- tiskanje

- vlaknovine

- kosmatenje
- apretiranje

NIP SPO: Sprehod v naravi.
NRA:

Vaje ob videoposnetku (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk

