DELO NA DOMU - NAČRTOVANJE , 5.R
PONEDELJEK, 25. 5. 2020
SLJ: PREVERJANJE ZNANJA
Danes boste preverili znanje
1. Odprite DZ str.86 do 91. Rešujte samostojno, kajti le tako boste vedeli, koliko znate.
2. Rešitve preverite v rešitvah in mi v spletno učilnico napišite, kaj ste znali in kaj morate še
utrditi.

1. Ura:
SLJ: Leopold Suhodolčan: RUMENA PODMORNICA

1. Danes boste brali odlomek od Leopold Suhodolčana: RUMENA PODMORNICA
2. Odprite berila na str. 90,91,92,
3. Preberite odlomek.
4. Poslušajte odlomek, ki ga najdete na interaktivnem gradivu www.radovednih-pet.si.
5. Razmislite o čem govori odlomek.
6. Še enkrat glasno preberite odlomek.
7. Ustno odgovorite na spodnja vprašanja.
VPRAŠANJA:
O čem govori prvi odlomek in o čem drugi?
Primerjaj odlomka po ravnanju glavnih književnih oseb oz. po načinu reševanja težav.
Kako ravna Žiga in kako Dim? Kako bi se vi lotili reševanja težav? Komu ste bolj
podobni?
Čemu Žiga na letak pripiše, da bodo delali tudi sami in da naj se jim da priložnost?
Kaj misli s tem, da si ne želi zgolj Indije Koromandije in da bodo pomagali pregristi goro
kaše, skozi katero se pride v to čudežno deželo?
Kaj za vas predstavlja Indijo Koromandijo?
Kaj zvemo o težavah posameznikov iz prvega odlomka? Katere težave okolja pa so
izpostavljene v drugem? Kdo je zaradi tega še posebej jezen? Zakaj? Kako se obnaša?
Poiščite povedi, v katerih se močno čutita njegov bes in posmeh.
Kaj meni s povedjo, ki jo izreče prijateljema: Vidva gledata samo filme o palčkih in
Sneguljčici?
8. Predstavljajte si, da mladi iz rumene podmornice pišejo domov – od staršev zahtevajo
marsikaj. Glede na prebrana odlomka presodite, kakšno pismo bo poslal domov Žiga in
kakšno Dim?
- Kaj mislite, da se je zgodilo, da je Dim tako jezen na ves svet?

9. Domače delo: Raziščite, s kakšnimi težavami se srečujejo otroci. Pripravite načrt za
reševanje težav. Pripravite dramsko besedilo, v katerem uprizorite tiskovno konferenco,
kjer bodo nekateri učenci novinarji, drugi predstavniki lokalne oblasti, tretji otroci, četrti
starši. Vsi naj odgovarjajo na vprašanja novinarjev. Skušajo naj rešiti najbolj pereče
probleme.
To boste naslednjo uro prebrali po skypu.

MAT: RAČUNANJE PLOŠČINE - utrjevanje

1. Danes boste ponovili snov iz računanja ploščine.
2. Odprite DZ. ST. 51 in poskusite rešiti celo stran. Rešitev preverite v rešitvah.
3. Potem pojdite v ZNAM ZA VEČ in rešite na str. 65. celo stran. Rešitve preverite v rešitvah. V
spletno učilnico napišite, kako vam je šlo, kje ste delali napake.

5. razred (Ponedeljek, 25. 5. 2020)

Pozdravljeni učenci!
Današnjo uro boste opravili kratko aktivnost, kjer se boste urili v branju in bralnem razumevanju. Ostali
čas namenite utrjevanju in pripravi na ocenjevanje. Sledite vprašanjem in napotkom iz prejšnje ure.
Lep pozdravček,
učiteljica Nataša 

Rešitev ni potrebno pošiljati.

THE FOOTBALL CLUB – Story
Zgodbico si lahko ogledaš tukaj: https://www.youtube.com/watch?v=aWEdsTIt1Ow

1. Pojdi v U/str. 98 in glasno preberi zgodbico.
2. V zvezek prepiši naslov »The football club«. Prepiši besedišče:




Can I join the football team? – Se lahko pridružim nogometni ekipi?
The team is full. – Ekipa je polna.
Try harder! - Bolj se potrudi!

3. Preberi stavke pri nalogi 2, na str. 99. Ali zapisane trditve držijo ali ne? Obkljukaj.
4. Reši spodnji nalogi bralnega razumevanja.

TASK 1: Read and write the missing words. Preberi in vstavi manjkajoče besede. Nalogo si lahko
natisneš ali pa besedilo prepišeš v zvezek.

TASK 2: Read the sory again. Then read the sentences below and number them form 1 to 5.
Ponovno preberi zgodbico. Nato spodnje stavke postavi v ustrezno zaporedje, glede na dogajanje v
zgodbi. V pravem vrstnem redu jih prepiši v zvezek.

