SREDA, 1. 4. 2020
Danes je en poseben dan, saj so me zjutraj že navsezgodaj klicali z Ministrstva za šolstvo in šport, da
dovolijo, da se lahko v petek dobimo v šoli.  Torej pridno reši vse današnje naloge, v petek jih boš
moral prinesti v šolo. 
Komaj čakam, da se vidimo! 

LIKOVNA UMETNOST
Danes bomo izdelali 3D roko. Razlaga je danes zelo nazorno prikazana s fotografijami. Najprej si preberi
vse korake, šele potem se loti dela. Pri vsakem koraku, pa si vedno oglej vse fotografije.
Bodi natančen, to je likovni izdelek!
Kaj potrebujete:
➢ List papirja
➢ Svinčnik
➢ Barvice ali flomastri

1. Korak: Pripravite si vse potrebne pripomočke.
2. Korak: Dlan in del zapestja položite na A4 list papirja in s svinčnikom na rahlo narišite obris roke.
List obrni pokončno.

3. Korak: Vzemite flomaster ali barvico in od roba papirja do obrisa roke narišite ravno vodoravno črto.
Od točke obrisa roke do točke obrisa na drugi strani roke narišite navzgor ukrivljeno črto.
Od tu naprej do konca lista ponovno narišite ravno vodoravno črto. In tako nadaljujete do vrha papirja.
Črte naj ne bodo narezan več kot 1 cm in ne manj kot 5 mm (0,5 cm).

4. Korak: Zdaj je čas, da naredimo 3D roko bolj živo. Vzemite flomastre ali barvice vsaj treh različnih
barv in z njimi zapolnite del med osnovnimi črtami, ki ste jih narisali v 3. koraku.
Pomembno je, da vedno ponovite isto zaporedje barv. Ponavljaš isto zaporedje barv?
Na sliki spodaj ima 6 različnih barv in vmes bel prostor.

5. Korak: Za še večji učinek lahko ob obrisu roke dodate še sence.

Povzeto po www.houseofillusions.si, slike so delo @Handiamania. VEČ O ILUZIJAH NAJDETE TU.

MATEMATIKA
1. Rešitve včerajšnje naloge
57/3.

3mm, 3 cm, 40 mm, 6 cm, 12 cm, 6 dm

57/4.

rdeča črta meri 216 mm
zelena črta meri 360 mm
modra črta meri 200 mm
vijolična črta meri 300 mm

2. Reši naloge v DZ na straneh 58 in 59.
Nekaj namigov za lažje reševanje:
58/1. in 2.
Za merjenje uporabi mersko enoto centimeter.
Zapiši dolžine sledi (črt) živalic, to je 14 cm… (ne živalic!)
59/3.
Za risanje daljic uporabi ravnilo in ošiljene barvice! Pri risanju bodi natančen, pazi na milimetre (črtice
med centimetri).
Kaj je že daljica?
Daljica je ravna, omejena črta s krajišči. Krajišči sta točki, ki ju označimo z veliko tiskano črko. Izmerimo ji
lahko dolžino.
Mi smo točki označili s križcem (x).
59/4.
Kako označimo presečišča? S točko. Označi presečišča (tam, kjer se premici sekata) s točko.
Ko boš štel daljice, naj ti povem, da jih je več kot 7 in manj kot 10.
Zakaj?

Koliko daljic je na tej risbi? Tri. AB, BC in AC.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
1. Kako je šel pogovor o puberteti s starejšimi družinskimi člani?
Imaš še kakšno vprašanje? Piši mi.

2. Danes bomo pri NIT spoznali podobnosti med ljudmi.
Preberi razlago v e-učbeniku Sorodniki so si podobni na https://eucbeniki.sio.si/nit4/1378/index.html
Če kdo ne more dostopati do e-učbenika, naj mi sporoči.
Začetna stran:

Zadnja stran:

Po učbeniku listaš z gumbi spodaj na levi in desni, < ali >, če se ga dotakneš z miško, se pojavi napis
naprej > ali nazaj<. Ob kliku na < ali > se pomikaš naprej ali nazaj.

3. V zvezek zapiši naslov SORODNIKI SO SI PODOBNI, današnji datum v rob ter prepiši::

Zunanji videz, vedenjske lastnosti in talente podedujemo po starših in starih starših.
Otroci podedujejo lastnosti obeh staršev, od vsakega nekaj.
Za razvoj človeka sta poleg dednosti pomembna tudi okolje in lastna dejavnost.
Rasizem je razmišljanje, da je ena barva polti ali narodnost ali veroizpoved več vredna od drugih.
S križanjem različnih sort rastlin dobimo nove sorte.
S križanjem različnih pasem živali dobimo nove pasme.

KRIŽANJE
 RASTLINE – nove sorte
 ŽIVALI – nove pasme
DEDNE LASTNOSTI





STARŠI, STARI STARŠI
ZUNANJI VIDEZ
TALENTI
VEDENJE

SORODNIKI SO SI PODOBNI

VSI ENAKOVREDNI!
 RASIZEM
KAKO SE BOMO RAZVIJALI?




DEDNE LASTNOSTI
OKOLJE
LASTNA DEJAVNOST

SLOVENŠČINA
1. Ponovno si preberi pesem Klic v sili, ki jo je napisal Feri Lainšček.

Feri Lainšček
KLIC V SILI
Halo! Halo!
Tu nekdo.
Nujno prosim za tistega stric, ki pleska,
naj vse zidove na našem stopnišču prepleska.
Razen tega, naj odstrani vse čečkarije,
kakor recimo: Mojca in Vili – še dan do gostije!
Halo! Halo!
Tu nekdo.

STVARNA POJASNILA:
pleskati – na novo prekriti z
barvo; prebarvati
nepreklicen – ki se ne da
preklicati, spremeniti
čečkarija – grdo, nerazločno
napisano besedilo; besedilo, ki
ni nič vredno

Zadeva je nujna – gre torej za klic v sili –
zato upam, da boste uslugo še ta hip storili.
Razen tega nepreklicno izjavljam:
Vili je reva! Z njim le čas zapravljam!

2. Kako pa izgleda stopnišče, ki ga mora pleskar nujno prepleskati?
V zvezek, pod včerajšnjo nalogo, nariši zid, o katerem govori pesem. Nariši ga tako, kakor si
ga ti predstavljaš. Na njem naj bo napis, ki je tako zmotil Mojco. Ob napisu pa naj bo še kaj
narisano. Kaj pa? To idejo pa poišči v svoji domišljiji.
3. Včeraj si moral ali napisati zgodbo, kako sta šla Vili in Mojca na tortico, ali pa odgovoriti na
vprašanja. Je šlo?
To včerajšnjo nalogo in današnjo sliko zidu mi slikaj ali skeniraj ter pošlji po elektronski
pošti.

