5. A (sreda), 13. 5. 2020
*ŠPORT
UVODNI DEL: Opravi 5 min lahkotnega teka, 2 minuti hoje in 1 minuto hitrejšega teka.

RAZTEZNE IN KREPILNE GIMNASTIČNE VAJE:
− kroženje z rokami (10-krat naprej in 10-krat nazaj)
− kroženje z rameni naprej in nazaj (10-krat)
− kroženje z glavo v obe smeri (5-krat v eno smer in 5-krat v drugo smer)
− kroženje z boki (10-krat v vsako smer)
− zibanje v izpadni korak naprej (10-krat)
− zibanje v izpadni korak v stran (10-krat)
− predklon
– zaklon; s prsti se poskusi dotakniti tal (10-krat)
− 10 sklec (s koleni na tleh ali ne; kakor zmoreš)
− 10 počepov (pazi, da sta peti na tleh)
− naredi še dvig trupa za trebušne mišice (trebušnjaki) (10-krat)

NOGOMET:
BRCANJE V CILJ Tudi danes nadaljujemo z nogometom. Naučili se bomo brcati v cilj. Vsako
izmed spodnjih vaj poskusi izvesti vsaj 10-krat. Za delo potrebuješ nogometno žogo (lahko
je tudi katera koli druga žoga) in steno, v katero boš brcal žogo. Ob steni si moraš z dvema
predmetoma označiti gol. To lahko narediš s stožci, figurami, plastenkami, kamni … Karkoli
najdeš, bo ustrezno. Gol naj bo velik približno 1 meter. Stopi 3 korake stran od gola in žogo
postavi na tla.

Žogo brcaj v gol na različne načine:
- brcaj z notranjo stranjo stopala
- brcaj z zunanjo stranjo stopala
- brcaj s prsti
- svojo razdaljo od gola postopno povečuj in brcaj žogo v gol iz vedno večje razdalje
- velikost gola postopno manjšaj in brcaj žogo v vedno manjši gol.

*MATEMATIKA
 Ponovi oba načina pisnega deljenja (krajši in daljši).
Pri računanju si izberi tistega, ki ti je lažji.

 Reševanje:

 Rešitve pregledamo jutri.

Če imate vprašanje glede deljenja ali če želite dodatno
razlago, mi pišite na bostjan.hribar@os-smihel.si

*GLASBENA UMETNOST
Pozdravljeni učenci 5.A!

Tudi današnja ura je namenjena raziskovanju Prekmurja. Upam, da ste s svojim delom že pri koncu in da bom kmalu
že dobila prve predstavitve. Držite se dogovorjenega zadnjega datuma za oddajo.

Tokrat vam v pomoč pošiljam posnetek beltinške folklorne skupine (slika spodaj), ki bo s petjem in plesom v vaš dom
pripeljala delček Prekmurja.

Video posnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=IUJr0BjLBzQ

Lepo vas pozdravljam,
učiteljica Mihaela

*NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
 Utrjevanje snovi: vreme
Pri prejšnjih temah smo spoznali, kako nastanejo oblaki, kako padavine (!
kroženje vode, kondenzacija), veter ter kdo in kako ogreva Zemljo. Če ste to
že pozabili, odgovore hitro poiščite v učbeniku!

*POSKUS: NASTANEK MEGLE:
Kako pa nastane megla? Sedaj je zjutraj ni več, zato jo boste naredili sami (s
pomočjo staršev).

POZOR!!!
Ker boste za poskus uporabili vžigalice (tlečo trsko, vejico), mora pri poskusu
sodelovati tudi kdo od odraslih.

Potrebščine: plastenko z zamaškom, vodo, vžigalico
Plastenko znotraj omočimo z mrzlo vodo in jo obrnemo z vratom navzdol. Ko
kapljice stečejo iz plastenke, jo stisnemo (še vedno je obrnjena »na glavo«) in
pod njo držimo ugaslo vžigalico, iz katere se še kadi. Lahko uporabimo tlečo
trsko. (S tem smo poskrbeli za kondenzacijska jedra – onesnaženost zraka.)
Plastenko zamašimo.
Nato popustimo prijem, da se zrak na hitro ohladi in v plastenki zagledamo
meglo. Ko plastenko ponovno stisnemo, megla izgine.( Plastenko je potrebno
močno stisniti.) Plastenko večkrat stisnite in spustite in megla bo nastajala in
izginjala.

 SKLEP: vlaga se je izločila iz ohlajenega zraka in se okrog delcev dima
zgostila v vodne kapljice. V naravi je megla predvsem jeseni in pozimi
zjutraj in zvečer, ko se zrak hitro shladi, obenem pa je zaradi kurjenja
onesnažen z drobnimi delci.
Naloga: Do petka mi boste poslali fotografijo, na kateri izvajate poskus. Na
fotografiji mora biti vidno, da vam pri tem pomagajo odrasli.

*SLOVENSKI JEZIK (tema: OPAZUJEM IN UPORABLJAM)
 V učni enoti bomo spoznali:
Dopolnjevanje miselnega vzorca o opisanem predmetu, poimenovanje delov
kolesa in prepoznavanje njihovih položajev, pisno opisovanje izbranega
predmeta, pretvarjanje opisa predmeta v mali oglas in sodelovanje ter
podjetnost.

 Rešitve:
Morebitne slovnične ali pravopisne napake popravi.
DU, str. 44/31, 32, 33

 V naslednjih nalogah bomo ponovili izraze, ki jih kar pogosto
uporabljamo pri delih kolesa in kolesarstvu.

 Reševanje:
DU, str. 45/34, 35, 36, 37

 Rešene naloge pregledamo jutri.

Juhej!
Šola je zakon 

*NIP NEM
NIP NEM 2 – 13. 5.
Guten Tag!
Rešitve prejšnje naloge: (glej tudi opombe v okvirčku)
Ich fahre mit ........ 1. der U-Bahn 2. dem Bus 3. dem Zug 4. der
Rakete (v križanki je eno okence preveč) 5. dem
Lastkraftwagen 6. dem Ballon 7. dem Taxi 8. dem Moped 9.
dem Flugzeug 10. dem Fahrrad (v križanki je napaka – to je pri
številku 8 na levi strani križanke od spodanj navzgor) 11. dem
Motorrad (v križanki je eno okence premalo – za dvojni r) 12.
der Straβenbahn. 13. dem Schiff
Danes pa še malo nove snovi, in sicer vreme.
V zvezek napišite naslov das Wetter (Vreme)
Nato si oglejte video na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=1Vrk13YeVns (in
ponavljajte izgovorjavo.)
V prvem delu videa boste slišali osnovne besede, povezane z vremenom. Te so navedene
spodaj. K slovenskim izrazom v zvezek dopišite tudi nemške. Še boljše pa bo, če besede
obogatite z ilustracijami .
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