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DRU: Življenje na srednjeveških gradovih

Zapis v zvezek:
Življenje na srednjeveških gradovih

Pod zapis lahko narišete viteze na konjih, viteški turnir ali grajske gospodične pri
opravilih.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLJ: Vrste pridevnikov
Ponovimo:
Vsakemu samostalniku lahko dodamo (pridenemo) besedo, ki nam pove, kakšen je
nekdo/nekaj ali čigav je ali katere vrste je. Tem besedam pravimo PRIDEVNIKI.
Primer:
smuči
Kakšne so? Rumene, dolge, široke, lahke ...
Čigave so? Petrove.
Katere vrste so? Skakalne, nordijske.

Pregled DN:

Obravnava nove snovi

Pridevnike glede na vprašalnice tudi poimenujemo.
Tistim, po katerih se vprašamo Kakšen?, pravimo LASTNOSTNI PRIDEVNIKI, saj nam
povedo, kakšno lastnost ima predmet, živo bitje, pojem (črn, velik, lep, dolg,
ploščat, hiter, prijazen, poln, dišeč …).
Tistim, po katerih se vprašamo Kateri? oz. Katere vrste?, pravimo VRSTNI
PRIDEVNIKI, saj nam povedo, katere vrste je predmet, živo bitje, pojem (plavalni,
kolesarski, koruzni, gozdni, dirkalni, potniški, osnovna šola …).
Tistim, po katerih se vprašamo Čigav?, pravimo SVOJILNI PRIDEVNIKI, saj nam
povedo, čigav/od koga je predmet, živo bitje, pojem (moj, tetin, njegov,
Prešernov, pasji, čebelji, naš, Majin …).

Najtežje je določiti vrstne pridevnike, saj jih pogosto napačno uvrščamo med
lastnostne. Če se boste učili skupaj s starši, vam bodo povedali, da so se učili o
kakovostnih pridevnikih. Tudi vi se učite o njih, le da jim sedaj pravimo lastnostni.
Naučeno ponovite ob reševanju nalog v DZ, str. 51, 52; naloge 5-8.
V šolske zvezke napišite naslov Pridevniki. Pod naslov prepišite nalogo 8 ali mojo
razlago.
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ŠPO:
Pozdravljeni !
Tokrat malo drugače!
Naredimo eno malo tekmovanje v spretnosti z različnimi žogami. Delaš po izbiri,
oziroma za kar imaš možnosti.
- Odbijanje odbojkarske žoge ob steno (kolikokrat zaporedoma odbiješ).
- Odbijanje žoge ob steno z nogo z 1m oddaljenosti (kolikokrat zapored odbiješ).
- Odbijanje z badminton loparjem (spodnji odboj - kolikokrat - dokler na pade).
- Meti žoge ob steno z eno roko, lovljenje z obema (rokomet) - oddaljenost od
stene 2 m. Koliko podaj narediš?
- Če ima kdo možnost: meti na koš - 10 zaporednih poskusov - oddaljenost 3 m
Koliko zadetkov?
Naredite razgibavanje in še kakšno krepilno vajo po izbiri!
Lep pozdrav !
učitelj Gorazd
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAT: Pisno deljenje z enomestnim številom
Najprej boste ponovili deljenje z enomestnim številom, ki ste ga spoznali že lani.
Oglejte si ustno razlago učitelja matematike iz ene izmed slovenskih šol.
Pisno deljenje brez ostanka
https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4

Pisno deljenje z ostankom
https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c

Poslušano utrdite z reševanjem nalog 1 in 2 v DZ MAT, str. 37.
Dobro razumevanje postopka pisnega deljenja in znanje poštevanke je nujno za
reševanje računov deljenja z dvomestnim številom.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TJA: Preizkus znanja
Dragi učenci!
Danes boste pisali PISNI PREIZKUS ZNANJA. Preden se lotite testa, pa si OBVEZNO pozorno
preberite naslednja navodila:
1. Takoj na začetku morate obvezno napisati svoj elektronski naslov oziroma e-naslov vaših
staršev ter ime in priimek.
2. Pišite slovnično pravilno. Za vejicami delajte presledke, pred vejicami seveda ne. Med besedami
delajte samo enojne presledke.
3. Časa imate dovolj, zato si za naloge vzemite dovolj časa. POZORNO PREBERITE NAVODILA in jih
upoštevajte!
4. Ko končate, pritisnite POŠLJI /SUBMIT. Ko pošljete rešeni
morate dobiti povratni odgovor, da je bil vaš odgovor
kar pomeni, da sem test prejela. Če niste prejeli nobenega
mi pišite, da se prepričate, če je test prispel.

test,
zabeležen,
obvestila,

5. Rešena preverjanja pričakujem do 20. ure istega dne. Če imate kakršnekoli tehnične težave, mi
sporočite.
6. Tokrat na elektronski naslov ne boste avtomatsko dobili števila točk. Rezultate testa vam
pošljem v roku enega tedna.
7. Bodite pošteni do sebe in preverjanje znanje rešite samostojno ter brez uporabe pripomočkov
in drugih ljudi (učbenik, zvezek). Če bo med prejšnjimi ocenami in to oceno velik razpon in bom
sumila, da testa niste rešili sami, vas lahko ustno vprašam in se prepričam v vaše znanje.

Veliko uspeha vam želim!

Povezava do testa: https://forms.gle/8B7ghbGkJZpaiK5q6
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RU: Varno na spletu
Spletne strani so zlasti v tem času zelo pomembne. Preko njih se izobražujemo, se
družimo s prijatelji in sorodniki, nakupujemo, beremo novice …
Da bo uporaba spleta varna in nas ne bo preveč zasvojila, je dobro poznati
nekatere pasti in pravila. Z njimi nas seznanjajo tudi poučne risanke in prispevki, ki
so jih pripravili v Centru za varnejši internet. Oglejte si jih.
Risanke: https://safe.si/video/risanke-ovcesk
Prispevki: https://safe.si/nasveti

