NIT

SRCE
V zvezek napiši nov naslov in s SVOJIMI BESEDAMI napiši v obliki miselnega
vzorca, kar že veš o srcu.
Pri zadnji nalogi pri naravoslovju iz prejšnje ure si si moral izmeriti utrip srca. V
gibanju bije hitreje. Zakaj?
Telo za gibanje potrebuje več kisika in več hrane.

Preberi spodnje besedilo.
Srce je mišica, ki se krči in razteza. To čutimo kot utripanje. Srce s
svojim raztezanjem povzroči, da kri potiska naprej po žilah. Tako gre
kri, obogatena s kisikom, od pljuč v srce, od tam pa po žilah do vsake
najmanjše celice. Kri do celic prinese hrano in kisik. Nato kri z manj
kisika potuje nazaj proti srcu in pljučem.
Odrasel človek ima približno 5l krvi.
Srce leži na sredini prsnega koša in je nagnjeno nekoliko na levo.
Utripa brez premora, noč in dan. Pri odraslem človeku utripne
približno 70 – krat na minuto, pri otrocih pa bije hitreje. Srce je v
bistvu mišica in je zato zanj potrebno skrbeti, tako da jemo zdravo in
se veliko gibamo.
Oglej si posnetek, kako deluje srce Radovednih 5, Po žilah teče kri.
https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/4/naravoslovje-4
Nato v zvezek prepiši zgornje besedilo, a le to, kar je z vijolično obarvano.
Nato preberi še str. 28, 29 v učbeniku.

Snov lahko utrjuješ na naslednjih povezavah. Lepo reševanje. Sporoči preko
elektronske pošte, kako ti je šlo.

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Srce_kri/Srce_kri_zile.htm

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x5gt35w8319

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/GIBALA/GIBALA.htm

SLOVENŠČINA
V tej uri se bomo naučili napisati še OPRAVIČILO.
Najprej si oglej strip v DU, str. 76. Poglej si sličice in ustno odgovori na
vprašanja v DU, str. 77.
Kadar storimo kaj narobe ali česa ne naredimo, na kaj pozabimo…, takrat se
OPRAVIČIMO, opravičilo pa izrečemo z besedo OPROSTI.
Kadar ne moremo to povedati, opravičilo napišemo.
Opravičilo ima enake sestavine kot prošnja ali zahvala.
V zvezek zapiši naslov OPRAVIČILO.
Nato preberi OPRAVIČILO dedku na strani 77.
Na naslednji strani izberi pravilen odgovor.

ODGOVOR napiši v zvezek.
NALOGA: sestavi opravičilo, ker 10. 4. 2020 v šolsko knjižnico nisi pravočasno
vrnil knjig. V opravičilu naj bodo še naslednji podatki:
NASLOVNIK: učiteljica Mojca, Topolšica, 14. 4. 2020, pozdrav, podpis,
ustrezna vsebina.
Fotografiraj in pošlji na elektronski naslov do četrtka.

