ČETRTEK, 7. 5. 2020
SLOVENŠČINA
Kako izrekamo opravičilo?
 SDZ 2, 90
4., 5. naloga
Pripravite se na igro vlog – po navodilih ustvarjaj prizore za izrekanje opravičila v različnih okoliščinah.
Nalogo opravi z družinskimi člani.
Drugi naj poslušajo in opazujejo odigrane prizore, ovrednotijo nastop in zagovarjajo svoje mnenje.
 SDZ 2, 91
Razmisli in odgovori.
Razmišljaj o svojih sporazumevalnih izkušnjah z izrekanjem opravičila.
Dopolni in pomni
Preberi povedi in vstavi manjkajočo besedo.

Nasvet
Otroke vzgajamo/usmerjamo tako, da se jim vedno opravičimo, kadar česa ne moremo narediti ali naredimo kaj
narobe, in jih spodbujamo k temu, da se tudi oni opravičijo nam, sošolcem, prijateljem, sorodnikom … ter da se
na opravičilo ustrezno odzovejo. Tudi mi se odzovemo na vsako opravičilo otrok.

MATEMATIKA
Rešitve (sreda, 6. 5.):

UTRJEVANJE ZNANJA – besedilne naloge
Danes boš utrjeval znanje o pisnem deljenju, in sicer tako, da boš reševal besedilne naloge. Reševanje besedilnih
nalog vam gre zelo dobro od rok. Pazi le, da si natančen pri branju navodil, zapisu računa in odgovora. Nalogo počasi
in natančno preberi, izračunaj, nato pa zapiši odgovor. Ne pozabi na preizkuse računov pisnega deljenja!
Reši naloge v delovnem zvezku na strani 89 in 90 ter v Zbirki vaj na strani 63.

ŠPORT
Glej navodila v spletni učilnici.

LIKOVNA UMETNOST
Maketa stavbe iz naravnih materialov – ocenjevanje
Danes boš ustvarjal iz naravnega materiala, ki ga boš uporabil tako, da boš izdelal maketo poljubne stavbe. Če malo
pomisliš, ali je v okolici šole stavba, ki je zgrajena samo iz naravnega materiala? (namig: pomisli na zgornje parkirišče,
kaj stoji ob njem?)
V davni preteklosti so imeli ljudje bivališča iz materialov, ki so jih pridobili v naravi: les, kamen, glina. Še danes imamo
takšno arhitekturo, kozolce (odgovor na zgornje vprašanje). Na takšne stavbe moramo biti še posebej ponosni, saj
so edinstveni primeri kulturne dediščine v naši deželi.
Primeri stavb iz naravnega materiala:

Danes nekateri slavni arhitekti zelo spoštujejo ta stara arhitekturna izročila in naravne materiale vključujejo v
sodobne stavbe, ki jih načrtujejo. V teh stavbah še posebej poudarjajo stik z naravo:

Knjižnica (arhitekt Li Xiaodong)
Likovna naloga:

Šola (arhitekt Li Xiaodong)

Zamisli si, kakšno stavbo boš izdelal iz naravnega materiala. Uporabi domišljijo. Lahko narišeš tudi skico stavbe, ki si
si jo zamislil. Razmisli o podrobnostih, idejah in načinu dela.
Pojdi v naravo in naberi različne vrste naravnega materiala, ki jih boš potreboval za izdelavo.
Ko nabereš ves material, še enkrat dobro pomisli, kako ga boš povezal skupaj, da boš izdelal maketo stavbe. Poglej
svojo skico in dobro premisli, kako boš »gradil«, da bo tvoja stavba samostojno stala. (Namig: lahko uporabiš vrvico,
da povežeš dele med seboj)
Pri delu bodi natančen in vztrajen. Pozoren bodi na detajle, ki izdelek še dodatno popestrijo. Spodaj so zapisani
kriteriji ocenjevanja, ki ti naj bodo vodilo pri izdelavi.
Fotografijo izdelka pošlji na moj e-naslov do petka, 8. 5. 2020. (OBVEZNO!)
Želim ti veliko uspeha!

KRITERIJI OCENJEVANJA:

OCENA
odlično
(5)
prav dobro
(4)
dobro
(3)
zadostno
(2)
nezadostno
(1)

KRITERIJI
Izdelek je dovršen, natančno izdelan in samostojno stoji. Opazni so različni
detajli. Učenec je uporabil različne vrste naravnega materiala. Nalogo je opravil
brezhibno ali z minimalnimi napakami, upošteval je vsa navodila.
Izdelek je natančno izdelan in samostojno stoji, ni opaziti detajlov. Učenec je
uporabil nekaj vrst naravnega materiala. Dano nalogo je opravil z nekaj
napakami, upošteval je večino navodil.
Učenec je solidno opravil dano nalogo, navodila je upošteva delno. Ni uporabil
več vrst različnih materialov, izdelek je manj natančno izdelan, tudi ne stoji
povsem samostojno.
Učenec se je lotil naloge in jo opravi zelo slabo, ni upošteval navodil. Izdelek je
zelo slabo izdelan, ne stoji samostojno.
Učene naloge ni opravil.

