10. TEDEN

SLOVENŠČINA 5
(gradivo je pripravljeno za 5 ur)
P R I P R AV I L A : N E V E N K A B R E Ž N I K

Dragi moji petošolci!
Ob 10. tednu šolanja na daljavo se verjetno vsi čudimo, da smo že toliko časa doma.

Ob tem imamo zagotovo zelo mešane občutke, ki jih lahko strnemo v naslednje zaključke:
-VSI PETOŠOLCI NAŠE ŠOLE IN NJIHOVI UČITELJI SO OSTALI ZDRAVI!
-V TEM OBDOBJU SMO SE NAUČILI VELIKO NOVEGA.

-PRIDOBILI SMO VSE OCENE, KI JIH PRI SLOVENŠČINI POTREBUJEMO.
-VSI PETOŠOLCI SO OPRAVILI DOMAČE BRANJE V 2. POLLETJU.
-OSTALI SMO V STIKU IN DOBRO NAM GRE.
-V TEM TEDNU PRIPRAVLJAM PRVO SREČANJE NA SPLETU.
MI SE NE DAMO, KAJNE!? VZTRAJALI BOMO DO KONCA!

1. ura ponedeljek
PREVERI SVOJE ZNANJE
Potrebuješ DZ, pisalo in dobro voljo.
Loti se nalog s katerimi boš preveril svoje znanje 8. poglavja.
Najdeš jih na straneh 60, 61 in 62.
Ob koncu reševanja presodi še svoj napredek na strani 63.
Rešitve prilagam na naslednji strani, vendar poskusi čim več
opraviti sam/ sama.
Rešitve imaš zato, da preveriš svoje rešitve in si jih popraviš, če
so napačne.

REŠITVE!

2. ura (torek)
UTRJEVANJE ZNANJA 8. POGLAVJA
Reši spletne kvize na učimse.com pod naslovom MERVE ISOVSKA.
Odprt bo samo v torek, zato se drži datuma, 26. 5. 2020.

3. ura
SPOZNAJMO NOVO BESEDILO V BERILU
V berilu poišči besedilo z naslovom LIRA. Njen avtor je Marjan Prosen.
V resnici gre za zgodbo iz grške mitologije, ki jo je Marjan Prosen (slovenski
fizik in astronom) priredil za otroke, da bi spoznali, kako so si Stari Grki
razlagali nastanek zvezd in ozvezdij.
Stari Grki so bili ljudstvo, ki je na ozemlju današnje Grčije živelo v starem
veku, torej v obdobju, ko so na naših tleh živeli Rimljani.
Pomembno je, da veste, da so bili Stari Grki izredno napredno ljudstvo in
izumili so marsikaj, kar so Rimljani od njih le kopirali.
Spoznajte ta čudovit STAROGRŠKI MIT.

Po branju zvezek napiši naslov in avtorja ter zapiši
strnjeno obnovo besedila. SLIKAJ IN MI POŠLJI.

4. ura NAŠE PRVO SREČANJE NA SKYPU
Z nekaterimi učenci se pogosto srečujem preko videoklicev, z drugimi manj.
To uro slovenščine bi želela opraviti skupaj z vami in sicer preko skypa.
Pridruži se nam , če se lahko. Če se uri ne uspeš pridružiti, ti pošljem navodila za samostojno delo.
Super bo, če me prej o tem obvestiš. Upam, da se nam uspe srečati se na skypu v polnem številu.
Potrebujem le tvoje skype ime in te povabim na srečanje.

Načrtujem takole:
5.A bo imel uro V SREDO ob 9.00.
5.B bo imel uro V ČETRTEK ob 9.00.

5. ura
VRSTE PRIDEVNIKOV
1. Preberi v DZ na strani 65 besedilo JADRANSKO MORJE – BISER SREDOZEMLJA.

2. V zvezek pripravi naslov VRSTE PRIDEVNIKOV in si pripravi zapis:
Pridevniki so besede, s katerimi zapišemo ali povemo, kakšna je neka stvar, katere vrste je ali čigava je.

Ločimo tri vrste pridevnikov:
LASTNOSTNI PRIDEVNIKI – po njih se vprašam KAKŠEN / KAKŠNA / KAKŠNO ?
VRSTNI PRIDEVNIKI – po njih se vprašam KATERE VRSTE ?
SVOJILNI PRIDEVNIKI – po njih se vprašam ČIGAV / ČIGAVA / ČIGAVO?

NADALJEVANJE 5. URE
3. Reši naloge na strani 66.
Zadnjo nalogo rešijo le tisti, ki želijo o otoku Jabuka izvedeti kaj več.
Super je, če si jih zabeležiš v zvezek, da nam jih boš na naslednjem spletnem srečanju lahko predstavil.
Toliko za praznični 10. teden pri slovenščini 
Želim ti še lep praznični vikend. POJDI V NARAVO IN SPOČIJ SI OČI.

Lepo pozdravljam.
UČITELJICA NEVENKA

