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DELO NA DALJAVO: 20. 4. – 24. 4. (1. del)
Predmet: MAT, SLJ
Pozdravljeni, moji junaki 5. razreda!
Zelo pridno in vestno opravljate svoje dolžnosti. Skoraj ne morem verjeti, a pred nami je že 5. teden
dela na daljavo. Pri MAT boste ponavljali in utrjevali. Pri SLJ pa si boste ogledali film (glej gradivo).
Ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo preko elektronske pošte
(marjeta.andrejek@guest.arnes.si).

MATEMATIKA:

učiteljica Marjetka Andrejek

Učna snov: Ponavljanje in utrjevanje
Na spletni strani https://interaktivne-vaje.si/ izberi predmet matematika → 1. – 5. razred
→ Računam … → Računam spretno (Premagaj uro: izračunaj, preden se spusti zavesa. Igra
ima 9 stopenj.)

Zapis v zvezek: Premagaj uro (napiši stopnje, ki si jih reševal ter kaj ti je bilo
pri tej igri najbolj všeč)
V SDZ reši vaje za ponavljanje in utrjevanje (str. 51-53).
Želim ti uspešno delo. Zapis mi pošlji na mail.
SLOVENŠČINA:
Učna snov: Strnjena in podrobna obnova (film Žejni svet)
22. aprila je dan Zemlje, zato si boš o tem tudi ogledal film Žejni svet. Nalogo
opravi do petka, 24. aprila, saj po tem datumu film ne bo več na voljo.
Oglej si film (90 min). Pri ogledu bodi pozoren na bistvene podatke, saj boš ob
koncu zapisal strnjeno obnovo.
Tudi jaz rad gledam filme.
Naloga: Oglej si film:
a) zapiši strnjeno obnovo;
b) zapiši vsaj tri zanimivosti, ki si jih spoznal v filmu.
Želim ti prijeten ogled. Tvojih zapisov se že veselim na mailu.

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.
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Navodila za ogled filma
•
•
•
•

Kaj: 90-minutni dokumentarni film Žejni svet Yann Arthus-Bertranda. Film ima
slovenske podnapise.
Kje: na povezavi na portalu Arnes Video.
Kdaj: od 17. 4. 2020 do 24. 4. 2020.
Zakaj: ker je Slovenija zaenkrat še tako bogata država, da čisto pitno vodo zlivamo v
straniščne školjke.
Kdor želi, si lahko ogleda tudi:
➢ Napovednik: Žejni svet (La soif du monde).
➢ Uvodnik: Voda je vir življenja ali vzrok smrti, prof. dr. Mihael Toman.

Opozorilo: Film je avtorsko zaščiteno gradivo. Ogled je omogočen izključno v izobraževalne
namene. Prepovedano je vsakršno distribuiranje dokumentarnega filma (to vključuje snemanje,
presnemavanje, posredovanje ter objave na spletu v kakršnikoli obliki).

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

