SLJ (2 URI)
Upam, da ti je bilo besedilo, ki si ga včeraj prebral/poslušal zanimivo. V razredu po navadi
namenim kar nekaj časa tej temi, saj je zelo življenjska – verjamem, da se je tudi tebi kdaj že
kaj podobnega zgodilo ali pa se ti še bo. Iz besedila si lahko ugotovil, da fant nagaja punci,
ker je v njo najbrž zaljubljen. Ko smo zaljubljeni, počnemo mnogo neumnosti, ker ne vemo,
kako bi se približali osebi, ki nam je všeč.
Če pa nam kaj ni všeč, je prav, da to tudi povemo. Ali osebi, ki nam to počne, ali nekomu, ki
nam bo lahko pomagal (učitelj, starš, psihologinja).
Imaš kakšno podobno težavo, pa ne veš komu bi jo zaupal? Verjemi, da se lahko zaupaš tudi
meni, prisluhnila ti bom in skušala pomagati. Saj veš, da smo že veliko problemov skupaj
rešili. Napiši me, če te kaj skrbi.
Ko si rešil 5. nalogo, si lahko opazil, da se beseda sošolka večkrat ponovi, kar pa ni ustrezno.
Da ne bi prevečkrat ponavljali iste besede, jo nadomestimo z besedo, ki ji rečemo OSEBNI
ZAIMEK.
1. Najprej preglej, če si pravilno rešil naloge:
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=15201&file=1.
2. Danes nadaljujemo z osebnim zaimkom.
Poglej si Power Point predstavitev in si skušaj čim več zapomniti.
Predstavitev prepiši v zvezek.
GOS
Spet vas bo čakalo nekaj kuharskih podvigov. Verjamem, da v tem času že vsi pridno pečete
kruh doma. Naloga v tem tednu zate je, da pomagaš pri peki kruha ali pa se kar sam/a lotiš
peke. Lahko enkrat opazuješ starše, kako to naredijo, drugič pa se lotiš peke sam/a.
Spodaj prilagam recept. Lahko pa delaš tako, kot naredijo starši.
IZZIV v tem tednu pa je peka domače orehove potice. Sodeluj, ko bo mamica ali mogoče ati
pekel/pekla potico za prihajajoče praznike in ga/jo dobro opazuj.
Pravijo, da se je najbolje naučiti peči potico od svojih staršev. 𑠀
Naj zadiši po domačem kruhu in orehovi potici… 𑠀
DOMAČ KRUH: https://okusno.je/recept/kruh-iz-psenicne-bele-moke
OREHOVA POTICA: https://www.kulinarika.net/recepti/sladice/orehova-potica/1176/
Želim ti veliko uspeha pri peki kruha ali potice.
POMAGAJ PRI ČIŠČENJU STANOVANJA IN PRI PRIPRAVI NA PRIHAJAJOČE PRAZNIKE.

Tebi in vsem tvojim želim lepe praznike, učiteljica Andreja.
TIT
Še vedno se ukvarjamo z OBDELAVO LESA.
V delovnem zvezku reši naloge na strani 29. Pri reševanju si lahko pomagaš tudi tako, da
nekatere podatke poiščeš na spletu.
ŠPO (UČENKE)
- TEK IN HOJA V NARAVI: 6 min teka – 3 min hoje – 6 min teka (lahko tudi več)
- Po sprehodu in teku izvedi vaje za moč:

VAJE ZA MOČ + TEK NA MESTU

Ko narediš vse vaje, imaš dve minuti premora in nato serijo ponoviš še 2x. Torej skupno
narediš 3 serije vaj. Če ne zmoreš, delaš z daljšimi premori.

tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund

dvigneš levo nogo in držiš20 sekund

dvigneš desno nogo in držiš20 sekund

tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund

držiš na levi roki20 sekund

držiš na desni roki20 sekund

tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund

dvigneš ramena od tal in držiš20 sekund

dvigneš noge od tal in držiš 20 sekund

- SERIJO NAREDIŠ 3x
- MED VSAKO SERIJO 2 minuti ODMORA
- MED VAJAMI 10 sekund ODMORA
ŠPO (UČENCI)
Dober dan,
tečemo, hodimo 20 min. Vmes ali na koncu opravi raztezne vaje in vaje moči (sklece,
trebušne, hrbtne, poskoki). Vzemi katerokoli žogo in vadi vodenje, podaje, lovljenje
(zaustavljanje), z roko in nogo. Pomagaš si s steno, lahko pa tudi s katerim od družinskih
članov.
Lep pozdrav, učitelj Bojan
TJA
Ponovi besedišče za: pohištvo, sobe v hiši, za dele hiše, opis osebe ter predloge (in,
on, under...).
Dobro ponovi in nato reši kahoot.
IGRA KAHOOT bo ponovitev vsega, kar ste delali v zadnjih dveh tednih. Tu je
zapisana PIN številka (greš na KAHOOT.IT in vpišeš pin), ali pa če klikneš povezavo.
Prosim napiši svoje IME in prve 3 črke PRIIMKA, da bom vedela, kdo je rešil in kdo
ne, da zabeležim kot narejena naloga.
Čas, da rešiš kahoot imaš do PETKA 10. 4. 2020 DO 12.00 (potem se zapre
možnost).
! REŠUJ POČASI- NE NA ČAS, AMPAK NA PRAVILNOST ODGOVOROV!
PIN: 0547217
Povezava: https://kahoot.it/challenge/0547217?challenge-id=033a5df2-aec8-424c9573-3d0bcac38567_1586091412973

