UČNO DELO – SREDA, 11.11.2020
SLJ
Navodilo:
– V zvezek za slovenščino nariši avtomobil, ki bi mu ljubkovalno rekli
Rdeča strela.
– Nato nariši še avtomobil, ki bi mu ljubkovalno rekli Old punca.
– Pisatelja Slavka Pregla smo že spoznali. Brali smo odlomek iz knjige
Priročnik za klatenje. Naslov današnjega odlomka je Odprava
zelenega zmaja. Prijatelji, ki smo jih spoznali že v Priročniku za
klatenje, Pipi, Miha in Andrej, skupaj z starejšim Bobom, kupijo star
avtomobil, ga po svoje preuredijo in poimenujejo Old punca. Druščina
se odpravi na izlet na Gorenjsko, na žalost brez Andreja, ki ga je tik
pred odhodom zbil avto in je moral ostati doma z zlomljeno nogo.
– Odpri berilo na strani 62 ter preberi odlomek.
– V zvezek napiši Slavko Pregl: Odprava zelenega zmaja
– Odgovori na vprašanja (berilo stran 65).
–

Neobvezna naloga: Nariši strip, v katerem Pipi in Miha poskusita pomolsti kravo.

DRU
Navodila:
- Oglej si predstavitev . Pritisni gumb ctrl in z miško klikni na povezavo ter malo
počakaj. Povezava: https://youtu.be/_aaFOzPSKv8
Posnetek nima zvoka, posnetek si vmes ustavite in preberite.

- Tudi naloge so zapisane v predstavitvi. Si jih našel/ našla?

- V zvezek napiši naslov BOGASTVO SLOVENIJE ter zapiši svoje
rešitve nalog. V primeru, da ne poznaš kakšne znamenitosti, malo
pobrskaj po spletu ali pa povprašaj starše.
- Pošljite mi na e-pošto vaše delo.
Pošljite mi prosim na 5.razred.podgorje@gmail.com,

NIT – Prehranjevalni splet
- Prejšnjo uro ste spoznavali kaj je prehranjevalna veriga. Ponovite.
- Preberi U str. 30.
- Prepiši zapis.
Zapis:
PREHRANJEVALNI SPLETI U 30
Kadar se več prehranjevalnih verig preplete, nastane prehranjevalni splet.
Človek je v prehranjevalne verige vključen kot vsejedec. V preteklosti je zaradi
pretiranega lova ogrozil preživetje marsikatere živalske vrste. Številne so na
robu izumrtja ali so celo izumrle.

Primera prehranjevalnega spleta

Pri prepisu te slike vam ni potrebno risati, živali lahko le napišete. Kdor
pa želi, lahko tudi nariše.
Puščice vam nakazujejo kdo je komu hrana.

MAT – rešitve
Pošiljam vam le rešitve nalog, da si pregledate.

V kolikor imate kje težave, vprašanja ali kakšno sporočilo, mi prosim
pišite.

Učiteljica Urška

