TOREK, 26. 5. 2020
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Raziskovalno delo- SPREHOD DO GOZDA - DREVESA, GRMOVNICE



Dejavnost: Prepoznavanje najpogostejših drevesnih in grmovnih vrst

Vajo izvedemo v naravi.
Vzemi pladnje ali banjice, lahko plastične posode. Ob ogledu drevesa ali grma vzemi lubje, list, cvet
(če ga ima). Vse ugotovitve vnesi v spodnji preglednici.
Za pomoč pri prepoznavanju drevesnih in grmovnih vrst si lahko pomagaš z internetom, knjigami.
Lahko izbereš tudi druga drevesa in grme, ki rastejo v naši bližnji okolici.
Svoje ugotovitve vpisuj ali vrisuj v preglednico (priloga 1).
Želim ti prijetno raziskovanje.

Priloga
Opazuj dele različnih dreves in grmov ter izpolni preglednici. Pomagaj si z literaturo.
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GLASBENA UMETNOST
Slovensko ljudsko izročilo

Ali veš, kaj je narodna noša?
Ob katerih priložnostih lahko vidimo ljudi oblečene v narodno nošo?
Zakaj misliš, da je nastala? Ali so bili ljudje včasih ves čas tako oblečeni?

Oglej si fotografijo narodne noše in preberi besede v Z, stran 77.
Preberi besedilo Narodna noša.
 SDZ, str. 78
1. naloga
Reši nalogo.
Ugotovi, kateri del oblačila manjka in ga nariši.

REŠITVE UČNEGA LISTA ZA SLOVENŠČINO.
2. Odgovori.
Kateri dogodek je opisan v novici? V novici je opisano, kako je beli morski volk skočil v ribičev čoln.
Kaj si izvedel iz naslova? Iz naslova sem izvedel, da je morski volk skočil
v čoln.
Kaj si izvedel iz podnaslova? Iz podnaslova sem izvedel, da je ribič ribaril na istem mestu kot zadnjih 50 let.
Ti je bila novica všeč?

DA

NE

Pojasni.
individualna rešitev
3. V besedilu poišči podatke.
Kje je bilo objavljeno to besedilo? V Slovenskih novicah.
Kdaj je bilo objavljeno? V ponedeljek, 3. 7. 2017.
Kdo ga je napisal? Ni podatka.
Prepiši podnaslov besedila. Ribaril je na istem mestu kot zadnjih 50 let.
4. Napiši kratek povzetek prebrane novice.
individualna rešitev
6. Poišči podatke.
A O čem govori novica? O obnovi Aljaževega stolpa.
B Kdaj je bila objavljena? 7. julija 2017.

C Kdo je avtor novice? Urša Peternel.
Č Koliko let že Aljažev stolp stoji na vrhu Triglava? 122 let.
D Kdo je generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije? Jernej Hudolin.
E Čemu bodo stolp prepeljali v dolino? Da ga obnovijo.
F Za koliko časa naj bi ga prepeljali v dolino? Za mesec dni.
G Katere poškodbe so vidne na stolpu? Rja, praske, udrtine in luknje.
H Je bil stolp že kdaj pobarvan? Da.

7. Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
V katero časopisno rubriko bi uvrstil novico o Aljaževem stolpu?
A
B
C
Č

Šport
Kultura
Aktualno
Črna kronika

Zakaj je obnova Aljaževega stolpa pomembna?
A
B
C
Č

Zaradi priljubljenosti.
Zaradi ohranjanja kulturne dediščine.
Zaradi lepote.
Zaradi ohranjanja naravne dediščine.

S katerim namenom je bila napisana novica?
A Da bi bili bralci seznanjeni z aktualnim dogajanjem.
B Da bi zapolnili časopisne strani.
C Da bi Triglav postal bolj priljubljen.

4. Označi, ali je trditev pravilna ali ne.
Novica je bila objavljena v časopisu Gorenjski obraz.

DA

NE

Stolp naj bi v dolino prepeljali predvidoma marca.

DA

NE

Aljažev stolp je na vrh Triglava postavil Jakob Aljaž.

DA

NE

Aljažev stolp je bil leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega

DA

NE

pomena.
novice, ki si jo prebral, seznani očeta. Napiši mu jo na kratko, s svojimi besedami (jo obnovi).

individualna rešitev
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