4.a PREGLED NAVODIL ZA POUK NA DALJAVO v času od 4. do 8. 5. 2020
PONEDELJEK, 4. 5. 2020

UČNA SNOV - VIR

ŠPORTNI DAN – PRAKTIČNO OC. ZNANJA PLESNI ŠPORTNI DAN
TOREK, 5. 5. 2020
MATEMATIKA

UTRJEVANJE PISNEGA DELJENJA Z
ENOJNIM PREHODOM

SLOVENŠČINA

PRIPRAVA MATERIALA ZA PISNO OC.
ZNANJA

SLOVENŠČINA

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA

GLASBA

K. KOVIČ: KEKČEVA PESEM

ŠPORT

OTROŠKA JOGA

DODATNI POUK

MAT DZ, str. 80/2-6

SREDA, 6. 5. 2020
MATEMATIKA

PISNO DELJENJE Z DVOJNIM PREHODOM
DZ, str. 78, 79

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

USTNO OCENJEVANJE ZNANJA
Spletna učilnica

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

USTNO OCENJEVANJE ZNANJA
Spletna učilnica

GLASBA

GLASBENA OBLIKA: RONDO
U/52

ČETRTEK, 7. 5. 2020
MATEMATIKA

UTRJEVANJE PISNEGA DELJENJA

SLOVENŠČINA

OGLED FILMA: SREČNO, KEKEC

SLOVENŠČINA
SLOVENŠČINA

POPRAVA IN ANALIZA PISNEGA OC.
ZNANJA

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

ANALIZA IN POPRAVA USTNEGA OC.
ZNANJA

PETEK, 8. 5. 2020
LIKOVNA UMETNOST

RISANJE: BOGATENJE PLOSKVE Z
RAZLIČNIMI ČRTNIMI VREDNOSTMI
FLOMASTER: SREČNA RISBA

MATEMATIKA

PISNO DELJENJE Z OSTANKOM
DZ/81 IN 82

Delo na daljavo, 4.a in 4.b: 4.5.2020 – 10.5.2020 ANGLEŠČINA
Pozdravljeni!
Nov mesec, novo poglavje. Pogovarjali se bomo o oblačilih.
1. V zvezek napiši naslov: GET DRESSED!
2. Izpiši oblačila iz U82/1.nal. Nalogo tudi poslušaj in izgovarjaj na glas.

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SuperMinds1UC&pages=82-83
3. Poslušaj še pesmico na isti strani (U82/2.)in jo glasno poj, kot počnemo to v šoli ;).
4. Reši še nalogo v DZ 82/1.
Sliko zvezka mi pošljite najkasneje do petka, 8. 5. 2020, na mail maja.vidosevich@gmail.com.
Lep pozdrav,
učiteljica Maja

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT - 7. 5. 2020
Danes vam pošiljam povezavo:
https://www.youtube.com/watch?v=OAgThmbpGFs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3cLn26Zai77
seYKkqX0xyRyQi0HjCMx-7G-BPwUnPxYHvvezeKq7MHtbw
na kateri boste našli »PLANK TRI V VRSTO«.

OBILO ZABAVE 😊. Dosežek in posnetek ali fotografijo lahko pošlješ na sport.osmarezige@gmail.com ali dodaš v spletno učilnico NIP-a (neobvezen izbirni predmet).

Bodite dobro! Učiteljica Brigita.

POUK NA DALJAVO
Neobvezni izbirni predmet Računalništvo

Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin

V mesecu majo bo potekalo ocenjevanje znanja iz Računalništva:
1. Pred ocenjevanjem znanja moraš preveriti svoje znanje ( ni za oceno) na spodnji povezavi (klikni
na moder zapis) do petka,

8.5.2020.

https://forms.gle/BY48eqZPa2woVGqPA
Reši kviz, ki vsebuje osnovna vprašanja o Scratchu. Če imaš kje težave, mi prosim sporoči na moj
mail: lisanv@osmarezige.si.
Ko odgovoriš na vsa vprašanja v kvizu, KLIKNI na gumb Pošlji in zatem še gumb Ogled
ocene, kjer dobite povratno informacijo o uspešnosti reševanja, torej vidite koliko točk ste osvojili
pri posamezni nalogi in skupno število točk.

2. ZGODBA V SCRATCHU ZA OCENO do 22.5.2020:
Pripravi poljubno zgodbo v Scratchu. Izdelaš lahko igrico, zgodbo, matematično nalogo,…). Pomagaš si lahko s spletno stranjo Scratch izzivi, ki jo že poznaš:
https://scratchizzivi.splet.arnes.si/













V svoji zgodbi naj bo vključenih vsaj 4 izmed spodnjih ukazov:
premikanje figure,
spreminjanje smeri gibanja/figure,
lik naj spregovori,
lik naj med izvajanjem programa menja podobo,
določeni ukazi naj se večkrat ponovijo,
liku spremenite hitrost,
liku spremenite velikost,
uporabljen naj bo pogojni stavek,
uporabljena naj bo spremenljivka,
program naj se odzove na dogodke (če se dotakne roba, se odbije …),
narisana lastna figura,
izdelano lastno ozadje.
Za izdelavo zgodbe imaš na voljo 3 tedne.

Tvojo narejeno zgodbo za oceno, shrani na računalnik in shranjeno
datoteko pošlji na mail do petka, 22.5.2020:
lisanv@osmarezige.si
V mailu zapiši katere 4 ukaze si uporabil v zgodbi.
Če potrebuješ pomoč in imaš kje težave, lahko pišeš na mail.
Želim ti veliko domišljije pri ustvarjanju!
Učiteljica Lisan

Delo na daljavo
SEDMI TEDEN, settima settimana, od 4. do 8. maja
4.razred
Dragi učenci in starši, cari ragazzi e genitori,
ponovno hvala za vaše odzive. Večina učencev zelo lepo in redno opravlja svoje naloge in jih
moram zelo pohvaliti, še vedno pa, žal, nimam povratnih informacij od vseh učencev. Upam, da mi
v kratkem uspe pridobiti sodelovanje še od ostalih.
V sedmem delovnem tednu boste za vaše delo, dragi učenci, potrebovali učbenik in delovni zvezek.
Kdor nima delovnega zvezka, prilagam še sliko iz delovnega zvezka.
Brali boste berilo, odgovorili na vprašanja in reševali vajo.
Navodila:
1. Libro, učbenik, pagina, str. 48/49. Leggi, preberi 2X, glasno, a voce alta.
2. Quaderno di lavoro, delovni zvezek, pagina, str. 23. Prilagam sliko strani, za tiste, ki delovnega zvezka nimate, pišete v svoj zvezek ali natisnete, če lahko.
Vpisujete manjkajoče besede, ki so zapisane spodaj v zadnjem kvadratu.
3. V svoje zvezke napišete naslov UNA STORIA : IL MAIALINO FURBO
Prepišete vprašanja in nanje kratko odgovorite v zvezke, ne prekratko!
 Cosa vuole imparare il lupo dagli animali?
 Perche' la domenica porta un cestino? (ker jih želi pojesti)
 Cosa gli fanno fare gli animali? (suonare la chitarra)
 Sono furbi gli animali e perche'? ( gli fanno prendere una scossa- ga stresejo z električnim tokom)
 Cosa fa il lupo? ( zbeži-scappa)
Če je komu pretežko, lahko brez skrbi izpusti odgovore, vendar zapiše v zvezke vprašanja, sami
presodite!
Statemi bene, un caloroso saluto a tutti
dalla vostra insegnante Tamara

RAZRED: 3 in 4
Petek, 08.05.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)
Interesna dejavnost: Otroški pevski zbor 34
Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem.
Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesmi:
Mali potepuh
https://www.youtube.com/watch?v=kgUHO3uAG44
Pesem je treba znati na pamet.
Huda mravljica
https://www.youtube.com/watch?v=loDtTAz5DcU
Pesem je treba znati na pamet.

