JVIZ OŠ DOBRNA, POUK NA DALJAVO
Zap. št. dneva – pouka na daljavo

40.
Predmet

SLJ

Predmet
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Predmet

ŠPO

Razred: 4. a, 4. b

Učiteljici: Irena D. Smrečnik, Urša Žužek

Datum:
PON., 18. 5. 2020

Dejavnost
OBRAVNAVA NOVE SNOVI:
19. Z OČMI IN S KLJUNOM, K PETELINU IN H KOKOŠI (DZ, 51→)
PREDLOG S/Z
a) Oglej si video z razlago (Predlog s/z).
b) Prepiši tabelsko sliko (Priloga – tabelska slika)
c) Vaja: Vstavi predlog s/z (Priloga – tabelska slika)
Dejavnost
PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE:
Merjenje časa
a) Reši naloge: DZ, 40, 41
(Dopoldan/popoldan. Digitalne ure.)
b) S pomočjo Rešitev* preglej rezultate.

Dodatna navodila
Preglej rešitve vaje, ki so v
sklopu »tabelske slike«.

Dodatna navodila
Za razlago si lahko ponovno ogledaš video z razlago (četrtek,
14. 5. 2020)

*Rešitve za DZ MAT so na spletni strani www.radovednihpet.si.

Dejavnost
- V tem tednu boš opravil eno nalogo za osvojitev bronaste
medalje v športnem programu Krpan.
- Tvoj cilj je, da tečeš 6 minut zdržema v pogovornem
tempu. Vsak lahko teče v svojem tempu. Med tekom se ne
smeš ustaviti ali hoditi.

Dodatna navodila
- V petek prosi starše, da te opazujejo in
štejejo čas pri teku. Starši bodo Vaše
»garancije«, da ste res pretekli 6 minut
zdržema, brez ustavljanja in hoje, v
pogovornem tempu.

- Vsak dan boš stopnjeval svoj tempo in tako boš do konca
tedna sigurno lahko odtekel tvojo nalogo. Vsi ste opravili

- Do torka, 26. 5. 2020, naj starši pošljejo
»potrdilo«, da si res tekel 6 minut zdržema v
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Razred: 4. a, 4. b

meritve za športno vzgojni karton in vsi ste dokazali, da
lahko tečete najmanj 2 minuti.
TEDENSKI PLAN:
 ponedeljek: 2 minuti teka, 4 minute hoje
 torek: 3 minute teka, 3 minute hoje
 sreda: 4 minute teka, 2 minuti hoje
 četrtek: 5 minut teka, 1 minuta hoje
 petek: 6 minut teka

Učiteljici: Irena D. Smrečnik, Urša Žužek

pogovornem tempu, npr.
»Jaz, Urša Žužek, potrjujem, da je moj sin
Pavli Žužek tekel 6 minut zdržema v
pogovornem tempu. V tem času se ni ustavljal
in ni hodil.«
- Priložite lahko tudi kakšno fotografijo.

Veliko zdravja in uspeha ti želimo.
Za vsa dodatna pojasnila sva na voljo na e-naslovu: ursa.zuzek@os-dobrna.si in irena.delcnjak-smrecnik@os-dobrna.si

