Učno delo – četrtek, 10.12.2020
Pozdravljeni moji petošolci!
Zelo sem ponosna na vas
in vesela, da se tako trudite in s tem kažete
svojo dozorelost, samostojnost in da ste že pravi veliki otroci.
Pošiljam pozdrave in močne OBJEME
daljavo.

, pa

čeprav samo na

V petek ob 9.00 pa se zopet slišimo in vidimo in ZOOM-u.
Pa poglejmo, kaj vas čaka danes. Danes vas čaka delo pri SLJ, NIT in DRU. Na
koncu pa so tudi rešitve včerajšnje slovenščine in DRU (ponedeljek).

SLJ - Milan Dekleva: TULIPAN VOZI KAMION
Igraj se igro asociacij. K spodnjim besedam brez razmišljanja in čim hitreje pripišite
prvo besedo, ki vam pade na misel.


klavir



sifon



mišmaš



dimnik

Že v pesmi Mehke snežinkaste pesniške race smo spoznali, da se pesnik Milan
Dekleva rad poigrava z besedami. Naslov današnje pesmi pa je Tulipan vozi
kamion. Si to lahko predstavljate?

-

Preberi pesem v berilu str. 18, 19

Ta pesem je nesmiselna ali nonsensna pesem. Kaj to pomeni? To je vrsta pesmi,
v kateri je pomen v nasprotju z logiko. Kljub temu da pesem ni logična, je humorna,
saj vsebuje nesmisle, ki so zabavni.
-

Odgovori na vprašanja str. 19 /dejavnosti po branju

-

Še sam napiši nesmiselnico ali nesmiselno pesem. Uporabite svojo
domišljijo.

Vaše pesmice, nesmiselnice, mi prosim pošljite.

NIT- Pitna voda je vrednota, onesnaževanje vode
-

Dobro poslušaj https://youtu.be/RWugm5RL2QE

- Oglej si še ta dva posnetka:
https://www.youtube.com/watch?v=VG7Jtik5QxU
https://www.youtube.com/watch?v=sqIEZcsDrd8
-

Prepiši zapis.
VARUJMO NARAVO - ONESNAŽEVANJE VODE

Neustrezno odvajanje odpadnih voda iz industrije in gospodinjstev, napačna in
čezmerna raba gnojil in škropiv v kmetijstvu ter promet onesnažujejo in ogrožajo
kakovost pitne vode.

PODTALNICA je podzemna sladka voda. Črpamo jo za vodovod, zato je
pomembno, da je čista.
Glavni onesnaževalci:
- kmetijstvo (umetna gnojila, škropiva),
- industrija (odplake, dim),
- gospodinjstva (čistila),
- promet (izpušni plini, soljenje cest).
Zaloge čiste sladke vode so omejene, zato moramo z njimi ravnati varčno in
preudarno.

DRU – Kako rešujemo spore?
-

Dobro poslušaj. https://youtu.be/Fy7d6K2ZQpY

-

Prepiši zapis.
Odgovori na vprašanja.

KAKO REŠUJEMO SPORE? U 8,9
V skupnosti se moramo zaradi različnih interesov, želja in mnenj DOGOVARJATI in
PRILAGAJATI.
Zaradi nerazumevanja ali nesprejemanja mnenj, prihaja do SPOROV.
V primeru spora:
-

se umirimo,

-

spoštujemo drug drugega,

-

prisluhnemo drug drugemu,

-

sklenemo dogovor.

MEDIACIJA je način reševanja sporov ob posredovanju tretje osebe. Če se obe
strani ne moreta dogovoriti, se spor rešuje na SODIŠČU.

VPRAŠANJA:
1. Kako bi rešil spor na posnetku med fantoma?
2. Kako pravilno rešujemo nesoglasja in spore?
3. Kakšna je vloga tretje osebe pri mediaciji?

Tukaj pa je še nekaj zanimivih posnetkov povezanih z današnjo uro:

Medvrstniško nasilje
Nasilje je lahko psihično ali fizično; v prvem primeru prizadene dušo in čustva, v
drugem telo. Izkušnjo z medvrstniškim nasiljem ima tudi naša izmišljena Manca. V
rubriki Podrobno pod lupo poglejte njeno zgodbo, ki lahko pomaga tudi vam.
https://www.youtube.com/watch?v=ZNUuTeL9KCY

Zasmehovanje
https://www.youtube.com/watch?v=zzqYAjX0HNo
mediacija
https://www.youtube.com/watch?v=SHoge2wb-ss
Naši podatki na družbenih omrežjih
https://www.youtube.com/watch?v=71DL1UXr3h8

SLJ – rešitve
1. Preberi spodnje trditve. Napačne trditve popravi.
a) V pismu napišem kraj in datum pisanja levo zgoraj.

desno

b) Za nagovorom lahko napišemo klicaj.
c) Če za nagovorom napišemo vejico, začnemo naslednji del pisma z veliko
začetnico.
malo
d) Podpis pošiljatelja napišemo levo spodaj.

desno

e) Zgornji, levi in desni rob pisma morajo meriti 2 cm.
f) Podatki o prejemniku morajo biti napisani v levem zgornjem kotu ovojnice.
desnem spodnjem

g) Podatki o pošiljatelju morajo biti napisani v desnem spodnjem kotu ovojnice.
levem zgornjem

DRU – rešitve

