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24. 4. 2020 – opis osebe

Uvodni del:
Nekomu iz družine poizkusi opisati neko osebo, ki jo oba poznata. Dobro razmisli, kako boš
osebo opisal, da jo bo čim lažje uganiti.
Osrednji del:
Pod naslovom Opis osebe prepiši ali zalepi spodne namige, kako čim boljše napisati opis
osebe.

Poiščemo čim več pridevnikov s katerimi bi lahko opisali neko osebo:
-

postava: nizka, visoka, vitka, okrogla, čokata, okorna, vrečasta, …

-

obraz: oglat, okrogel, ovalen, srčast, bled

-

lasje: dolgi, kratki, rjavi, črni, svetli, ravni, skodrani, gosti, redki, mastni, počesani,
razmršeni…

-

pričeska: kratka, dolga, spuščeni lasje, speti v čop, spleteni v kito, irokeza, …

-

oči: velike, majhne, modre, zelene, rjave, …

-

nos: velik, majhen, koničast, okrogel, ploščat, širok, rdeč, napudran…

-

obrvi in trepalnice: dolge, kratke, redke, ozke, široke, štrleče, pobarvane, …

-

usta: ozka, široka, majhna, velika, našminkana, nasmejana, …

-

ušesa: velika, majhna, štrleča, …

-

posebnosti: očala, pika, pege, gube, jamica v bradi, pleša…

-

obleka:

-

obutev:

-

nakit:

Zaključek:
Samostojno reši naloge v DU na straneh 40 – 42 (naloge 18 – 25)
Opombe:

24. 4. 2020 – Množimo do 10 000

PISNO MNOŽENJE DO 10 000 – Preverjanje znanja
Samostojno delo Modre naloge str. 31, 32 in 33.
Če se kje pojavijo težave, učencem po potrebi pomagam ali jih usmerjam.
Na koncu preglejte in popravite morebitne napake.

24. 4. 2020 – preverjanje znanja
Navodila za delo:
Reši delovni list. Če nimaš možnosti tiskanja, napiši odgovore na prazen list – ne pozabi na
zaporedno številko vprašanja, na katerega odgovarjaš!
Rešuj samostojno in bodi pošten do sebe, staršev in učitelja. Če česa ne znaš, poglej v učbenik
– starši in sorodniki naj bodo zadnji »izhod v sili«. Česar nisi znal in si pogledal v učbenik, označi z
drugo barvo, lahko pa tudi pustiš neodgovorjeno.
Ko končaš, izdelek preglej in mi ga pošlji na e-naslov, da ti napišem povratno informacijo, kako ti
je šlo.
Veliko uspeha pri reševanju ti želim!
Učitelj Andrej

Ime: _______________________________

PREVERJANJE ZNANJA
1. Katera 3 kraljestva živih bitij smo spoznali?
______________________________________________________________
2. Kako se prehranjujejo živali?
______________________________________________________________

3. Kako se prehranjujejo rastline?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Kako se prehranjujejo glive?
______________________________________________________________
5. Kako delimo organizme glede na življenjski prostor?
______________________________________________________________
6. V kateri 2 skupini delimo živali?
______________________________________________________________
7. Obkroži, ali je žival vretenčar ali nevretenčar. V prazno polje vpiši v katero skupino
vretenčarjev/nevretenčarjev spada.
MEDVED

vretenčar

nevretenčar

DEŽEVNIK

vretenčar

nevretenčar

ČLOVEŠKA RIBICA

vretenčar

nevretenčar

VRTNI POLŽ

vretenčar

nevretenčar

STONOGA

vretenčar

nevretenčar

8. Na črto napiši, kakšno nalogo imajo pri rastlini:
korenine: ______________________________________________________
steblo: ________________________________________________________

listi: __________________________________________________________
cvet: __________________________________________________________
9. Po čem se med seboj razlikuje les različnih dreves?
_________________________________________________________________

10. Edini iglavec, ki mu iglice jeseni odpadejo je ________________________ .

11. Katerim drevesom pripadajo naslednji listi?
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24. 4. 2020
Tema: Ogled posnetka in pisanje opisa predmeta
UVODNA MOTIVACIJA
Preberite vprašanje 10. naloge v DU na
Odgovorijo na vprašanja. Pripovedujejo o
strani 37, nato si oglejte posnetek (11.
svojem kolesu, vožnji …
naloga).
Ogledajo si posnetek
https://folio.rokusklett.si/?credit=GSJ5SDZ2&pages=36-37
Odgovori na vprašanja 12. naloge.

Odgovorijo na vprašanji.

GLAVNI DEL
Rešite naloge 13–17 (SDZ, str. 38–39).
13. naloga: Če niste prepričani v odgovor, si
pomagajte z nalogo 14.
14. naloga: Bodite pozorni s katerimi
besedami je opisano, kje najdemo določene
dele pri kolesu (npr. Na krmilu je zvonec, v
pedalih so rumeni odsevniki...)

Samostojno rešijo naloge. Poimenujejo dele
kolesa, izberejo pravilne odgovore, ki
opisujejo položaj posameznih delov kolesa,
izražajo namen in sprašujejo po njem.

15. naloga: odgovarjaj s celimi stavki!
Ponovno si oglejte posnetek. Ste si zapomnili Ponovno si ogledajo posnetek, nato povedo,
kaj več? Ste se določenih stvari, ki ste jih
čemu in kako uporabljamo kolo.
reševali v nalogah spomnili? Odgovori še na
vprašanji iz naloge 17.

ZAKLJUČEK
V prilogi imaš fotografijo letala. Natančno ga
opiši. Najprej naredi miselni vzorec (primer
Sodelujejo v pogovoru.
smo delali na strani 35) in nato napiši
sestavek. Preglej, popravi napake,
Napišejo miselni vzorec in opis predmeta.
fotografiraj in pošlji učitelju, da ti poda
povratno informacjio.
Opis predmeta moraš poslati najkasneje do
nedelje zvečer!
OPOMBE

Matematika, 24. 4. 2020 – POTENCE (SDZ, str. 60–62)
Danes bomo spoznali pojem POTENCE. Si že kdaj slišal/a za ta izraz? Za začetek si preberi strip v
delovnem zvezku.

Ko prvič beremo to, kar govori Neža, se nam zdi kar precej zapleteno. Filip pa nam to nekoliko bolj pojasni.
Torej:
2 (gospe) · 2 (roki) · 2 (prsta) · 2 (prstana) = 2 · 2 · 2 · 2, kar lahko krajše zapišemo s potenco, in sicer 2⁴ .
Potenco lahko zapišemo samo zato, ker so faktorji med seboj enaki.
Število 4 nam v tem primeru pove, kolikokrat moramo pomnožiti med seboj število 2 (torej štirikrat). Pri
tem moramo paziti, da se ne zmotimo in ne množimo 2 · 4  prav zato število 4 ni enake velikosti kot
število 2, ampak manjše.
Na koncu še izračunamo (postopoma): 2 · 2 · 2 · 2 = 2⁴ = 16 (2·2=4·2=8·2=16 - postopka ni potrebno
pisati, boste pa morali pri večjih številih zagotovo zapisati stranske račune – ne bo šlo vedno na pamet. )
Nič ne skrbi, v nadaljevanju bo vse bolj razumljivo.  Na str. 61 pa si lahko še enkrat prebereš razlago.
In še nekaj primerov zapisa potenc iz delovnega zvezka – oglej si jih.

(število 3 smo med seboj
pomnožili dvakrat, zato
kot potenco zapišemo
število 3 in »nad njim«
število 2)
Razmisli, kako bi s potenco zapisal račun: 6 · 6 · 6.

Na str. 61 si poglejmo, kaj nas še nauči Zala o potencah.
Vsak del potence imenujemo drugače. Število, ki ga množimo med
seboj, imenujemo OSNOVA.

Število, ki pa nam pove, kolikokrat moramo osnovo pomnožiti med seboj, pa je STOPNJA POTENCE.
Ko potenco izračunamo, dobimo VREDNOST POTENCE.

Za lažje pomnjenje izrazov osnova in stopnja potence si lahko pomagate z naslednjo sliko:

Kje se nahaja trojka? Na stopnici. Torej je 3 stopnja potence.
Asociacija na osnovo: Katera šola je prva, ki jo obiskujemo v Sloveniji? Osnovna. Torej je čisto na
začetku, spodaj.
Ogledamo si čisto zadnje primere na strani 61. Bi mogoče sam/-a ugotovila pravilo? 

Ob danih primerih lahko ugotovimo dve pravili:
1. Če je osnova potenca 1, je ne glede na stopnjo končni rezultat oz. vrednost potence vedno 1.
2. Če je osnova 10, je vrednost potence 1 + toliko ničel, kot je stopnja.
___________________________________________________________________________
Pa da vidimo, kako nam bo šlo! Reši 1. nalogo na strani 62.

24. 4. 2020 – preverjanje znanja
Navodila za delo:
Reši delovni list. Če nimaš možnosti tiskanja, napiši odgovore na prazen list – ne pozabi na
zaporedno številko vprašanja, na katerega odgovarjaš!
Rešuj samostojno in bodi pošten do sebe, staršev in učitelja. Če česa ne znaš, poglej v učbenik
– starši in sorodniki naj bodo zadnji »izhod v sili«. Česar nisi znal in si pogledal v učbenik, označi z
drugo barvo, lahko pa tudi pustiš neodgovorjeno.
Ko končaš, izdelek preglej in mi ga pošlji na e-naslov, da ti napišem povratno informacijo, kako ti
je šlo.
Veliko uspeha pri reševanju ti želim!
Učitelj Andrej

Ime: _______________________________

PREVERJANJE ZNANJA

1. Obkroži kaj/kdo diha.
KAMEN, TRTA, ČLOVEK, AVTOMOBIL, SMREKA, MORSKA ALGA, PLIŠASTA
IGRAČA, JABLANA, RASTLINA PARADIŽNIKA, JAVOR

2.

Obkroži pri katerih živih bitjih poteka proces fotosinteze.

LISICA, HRAST, SADIKA KORENČKA, MORSKA ALGA, SOLATA, MAK,
ČLOVEK, DEŽEVNIK, MAH

3. Vstavi ustrezne besede:
kisik
ponoči dihajo

sprošča ogljikov dioksid

podnevi

Tako kot ljudje in živali tudi rastline __________________. Pri dihanju rastline
porabljajo ____________ in izdihujejo ______________________. Dihanje poteka
_____________ in _____________. Pri dihanju se energija ________________.

4. Zakaj rastline potrebujejo svetlobo in kaj se zgodi, če je rastlina ne dobi dovolj?

5 . Kaj vse je potrebno za fotosintezo?
_________________________________________________________________
Kaj nastane pri fotosintezi?
_________________________________________________________________

6. Kaj naredijo rastline s sladkorjem, ki ga ne porabijo za hrano?
_________________________________________________________________

7. Kaj nastane v celicah iz kisika in sladkorja/hrane in kaj se ob tem sprosti?
_________________________________________________________________

Kako imenujemo ta proces?

_________________________________________________________________

8. Zakaj rečemo, da smo ljudje in živali potrošniki hrane?
_________________________________________________________________

9. Zakaj rečemo, da so rastline proizvajalke hrane?

_________________________________________________________________

10. Ob sličici razloži potek fotosinteze (številke na puščicah niso pomembne, lahko
si pa pomagaš z njimi).

