UČNO DELO – PONEDELJEK, 30.11.2020
Pozdravljeni dragi moji petošolci!
Pa je spet ponedeljek. Upam, da ste se spočili in ste pripravljeni na nove izzive. Vem,
da je včasih zmanjka prave motivacije, kajti učenje na daljavo je precej drugačno kot
vaše dosedanje učenje. Prinaša nekatere prednosti, srečujete pa se tudi s težavami.
Ustaljeno šolsko rutino ste morali zamenjati s svojo. V vaše učenje so se vključili tudi
starši. Skrbijo in preverjajo,ali redno opravljate šolske obveznosti,in se trudijo po
svojih najboljših močeh.
Pri učenju pa ste vedno najpomembnejši vi.
KO POSTANE ''TEŽKO''
Če občutite utrujenost, si vzemite odmor. Po približno 30 minutah aktivnega dela za
šolo pozornost pade in potreben je odmor (okoli 10 minut). Mislite pozitivno: ''Kako si
lahko pomagam?'' Takšno razmišljanje je boljše kot:''Ne morem, ne znam.''Če česa
ne znate, o nečem niste prepričani,si lahko pomagate s spletom, se obrnete na
učitelja, starše, sošolca.
NEKAJ MISLI ZA KONEC...
-

Ko končate z učenjem, poglejte, kaj vse ste naredili,in se pohvalite. Ni lahko
biti sam svoj učitelj. Vedno je najtežje začeti, potem je lažje.

-

Če dobro organizirate čas za učenje, vam bo ostalo veliko časa za stvari, ki jih
radi počnete. Zdaj ste v situaciji, ko se učite načrtovanja svojega časa, to je
nekaj,kar vam bo prav prišlo tudi kasneje v vašem življenju.

Zavihajmo rokave in poglejmo kaj vas čaka danes.

SLJ – Erich Kästner: Emil in detektivi
-

Zapiši v zvezek avtorja in naslov.

-

Nalogo reši ustno.

Pisatelj Erich Kästner, ki je napisal knjigo Emil in detektivi, iz katere boš
prebral odlomek, v svojih delih za otroke pogosto otrokom dodeljuje naloge in vloge
odraslih. Seveda otroci te naloge uspešno razrešujejo. Poleg Emila in detektivov so
pri nas najbolj znana njegova dela Pikica in Tonček, Leteča učilnica in Dvojčici. V
današnjem odlomku boš spoznal dečka Emila, ki se nekega dne z vlakom odpravi v
Berlin k sorodnikom. Med vožnjo zaspi in ko se zbudi, ugotovi, da so ga okradli. Sumi
svojega sopotnika, gospoda s trdim klobukom. Seveda se odloči, da bo zadevo
raziskal.
-

Preberi odlomek v berilu str. 82, 83, 84.

-

Ali je v besedilu kakšna neznana beseda? Nekatere imate razložene na str.
83. Razlago besed lahko najdeš tudi v SSKJ (https://fran.si/)

-

Prepiši zapis.

-

Odgovori na vprašanja, berilo str. 85.

-

Izberi si eno nalogo in jo opravi.
 Nadaljuj zgodbo.
 Zapiši časopisno novico o tatvini denarja Emilu Tischbeinu.
 Postavi se v vlogo Gustava in opiši, kako si spoznal Emila.

Zapis:

Književna oseba je oseba, ki si jo je avtor zamislil in o kateri
pripoveduje. Opisuje njeno zunanjost in značaj.
Glavna književna oseba je ponavadi prisotna od začetka do konca
književnega dela in je najpomembnejša.
Stranskih oseb je ponavadi več in se pojavljajo v književnem delu
občasno.

MAT – Denar
-

Neža, Zala in Filip se pogovarjajo o denarju in žepnini. Poglej in preberi
pogovor v U str. 67.

-

Na str. 68 pa si preberi o denarju.

-

Prepiši zapis.

-

Reši naloge.

DENAR
Naša denarna valuta je evro = euro = € = EUR.
Evro je bil leta 2015 valuta v 19 evropskih državah, ki so članice Evropske unije.
Zapis zneska:
13 € 56 centov = 13 evrov 56 centov
ali
13,56 € = 13 celih 56 evra

1 € = 100 centov

ZAPOMNI SI!
Za decimalno vejico ni presledka, kot je to za vejico pri slovenščini. Če je znesek nižji
od enega evra, moramo zapisati 0,_ _ € (npr. 0,75 € ). Če je v ceni manj kot 10
centov, je za decimalno vejico ničla _,0_ € (5,05 €).

1. Dopolni preglednici.

2. Družina Kovačič je dobila položnico za vodo. Plačati morajo 26,50 €. V
prazna polja vriši tri načine, na katere lahko plačajo ta znesek. V prvem
polju je ena od možnost.

Igre z denarjem
1. IGRA PREPOZNAVANJA KOVANCEV
Potrebuješ:
- kovance
- bel list papirja
- svinčnik
Potek igre: Pripravite kovance za 2€, 1€ ter 50, 20, 10, 5, 2, 1 centov. Kovance
premešaj in pripravi risbo vsakega kovanca. Pod beli papir nastavi posamezni
kovanec, nato ga s svinčnikom preriši.
2. GOSENICA IZ KOVANCEV
Potrebuješ:
- kovance
- šablono za gosenico
Potek igre: Odpri šparovček in zberi čim več kovancev. Sestavi gosenico iz kovancev
in izračunaj njeno vrednost. Lahko izdelaš krajše ali daljše gosenice.

3. IGRAJMO SE TRGOVINO (to igra ni obvezna)
Potrebuješ:
-denar iz papirja
-fotografijo izdelkov iz letakov, časopisov
Potek igre: Pripravi si revije, letake, časopise in poišči fotografijo izdelkov, ki so ti
všeč. Kaj meniš, koliko stane vsaka posamezna stvar? Zapiši ceno izdelka na
posamezno sliko/ fotografijo. Izdelaj iz papirja bankovce in kovance. Postavi trgovino
in se zaigraj s starši/ z bratom/s sestro nakupovanje v trgovini. Enkrat bodi ti
prodajalec, drugič bodi kupec.

