DELO DOMA: 2. TEDEN - 20. 11. 2020, petek
MAT:

PREMICA, Delovni zvezek stran 78 , 79/ naloge 1., 2., 3. in 4.

Pouk bo potekal preko zoom-a.

SLO:

OBNOVA

Gradim slovenski jezik stran 57 in 58, naloge od 17 do 20.

PONOVITEV UČNE SNOVI:
Če v 10. nalogi na strani 55 BREBEREŠ ZADNJI STOLPEC – Kaj o tem
pove?, ugotoviš, da je napisana obnova.
Sedaj preberi obnovi v 17. nalogi in ju v 18. nalogi primerjaj.
Preberi nepopolno besedilo 19. naloge in ga dopolni.
20. naloga : Pastirci, F. Bevk - POVEST

Na povezavi si lahko pogledaš tudi film Pastirci. Ne bo ti žal, zelo je
zanimiv.

https://www.youtube.com/watch?v=vjxf8Ut5eWo

Kratka vsebina (obnova)
Nekoč so živeli trije pastirci. Ferjanč, Blaže in Lenart.
Vsak dan so gnali skupaj živino na pašo. Na paši so se zelo zabavali.
Hodili so po rokah, se gugali in počenjali najrazličnejše vragolije. Vsak
dan so malicali pečen krompir, včasih tudi kostanje. Tudi sprli so se kdaj,
vendar so se v hipu pobotali.
Nekega dne pa so se resneje sprli. Lenart in Blaže sta razjezila
Ferjanča. Ferjanč jima je to hotel vrniti. Blažetu je rekel, da je ujel zajca.

Ta mu je verjel in ko je tekel se je ujel v lisičjo zanko, ki jo je nastavil
Ferjanč. Iz zanke ga je rešil lovec Matevž. Tako sta Ferjanč in Lenart
izgubila prijatelja in se sprla. Namesto Blažeta pa je prišla na pašo
Terezka. Pastirca je nista marala. Ferjanč se je hotel Lenartu maščevati in
mu je slekel hlače. Lenarta je bilo zelo sram. Šele Terezka mu je
povedala, kje so hlače. Tisti večer je prišel Lenart pozno domov.
Ferjanča pa ni bilo od nikoder. Lenart je odšel takrat spat. Počakal je še
nekaj časa, da je zaspal tudi gospodar. Nato pa je tekel na gmajno.
Ponoči se mu je zdelo vse drugače. Šele čez nekaj časa se je tega zavedel.
Odšel je nazaj. Naslednje jutro je moral Lenart orati. To mu je bila velika
muka. Komaj je čakal, da prispe na gmajno. Ko je bil tam nekaj časa pa
je v daljavi zagledal Ferjanča. Bil ga je tako vesel, da je pozabil na vse
njegove žalitve, stekel k njemu ter ga objel.
Še tisti dan so vsi trije, Lenart, Ferjanč in Terezka postali prijatelji in
skupaj na gmajni preživeli še mnogo lepih dni.
DOMAČA NALOGA: stran 59/21.
stran 60 / 22. in23.

DRU:

UČENJE STRPNOSTI IN REŠEVANJE SPOROV

Ura bo potekala preko zoom-a.
Vsebine za današnjo učno snov imaš v učbeniku Družba in jaz
in v Delovnem zvezku, in sicer:
- UČBENIK DRUŽBA, STRAN 13, 14 in 15.
- DELOVNI ZVEZEK, STRAN 20, 21 IN 22.

V ZVEZEK SI NAPISAL LE ODGOVORE, PREVERI REŠITVE : čakajo TE
V PRILOGI !
1. Zakaj pride do sporov?
2. Zapiši tri različne načine reševanja sporov.
3. Dopolni poved in jo zapiši v zvezek.

Ključ do pravilnih
odgovorov je natančno branje,
ključ do znanja pa
ponavljanje in
utrjevanje snovi.

Reševanje sporov je _________________________.
4. Katera pot reševanja sporov ni primerna?
5. Kaj so varne točke?
6. Nariši znak varne točke.
7. Kako lahko ravnamo, ko se spremo?
8. Kaj je mediacija?
9. Kdo je lahko mediator oz. oseba, ki nudi pomoč pri reševanju spora?
10. Kaj pomeni biti strpen?
11. Kdaj nam pri rešitvi spora pomaga sodišče?

