
Četrtek, 21. 5. 2020 

 

NIT (2 uri): Odpri učbenik in preberi str. 88, 89: Prostornino plina lahko 

spreminjamo. 

V zvezek prepiši naslov poglavja in odgovori na vprašanja na str. 89. Na 

koncu prepiši še spodnji zapis. 

Pline lahko stiskamo. Pri tem se spremeni njihova prostornina, masa pa 

se ne spremeni. 

Stiskanje plina z brizgalko. 

Bat v brizgalki smo lahko stisnili do določene mere. 

 

Skica: Bat brizgalke pred in po stiskanju. 

 

TJA (2 uri): Prišli smo do konca 4. poglavja. Odpri učbenik na str. 80. 

Pred teboj je naloga Chatterbox. Poslušaj posnetek št. 46. Poslušaj 

večkrat. Napiši vprašanja (oblački na levi stran) in ustrezne odgovore 

(oblački na desni strani) v zvezek. 

 

Sedaj pa gremo na novo, 5. poglavje: IN TOWN. Tako kot vedno, najdeš 

zvočne posnetke na spletni strani My sails  Učenci  Zvočni posnetki 

po enotah. Najdi UNIT 5 in poslušaj posnetek št. 1 in 2.  



Nadaljuj s poslušanjem posnetka št. 3. Poslušaj pesem »The sun«. 

Listen and sing.       

V zvezek z rdečo barvo napiši nov naslov IN TOWN. Reši nalogo 2.b iz 

učbenika na str. 82. Besedam vstavi manjkajoče črke. Pomagaj si s 

pesmico. Potem besede prepiši v zvezek.  

V DZ na str. 82, reši nalogo 1. 

 

**Neobvezna, dodatna naloga. Če želiš, rešuj naloge, ki so na spodnji 

spletni povezavi. Naloge, ki so na tej povezavi, se navezujejo na 5. 

poglavje: IN TOWN (places in town). 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6165 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/places-town 

 

ŠPO: Učiteljica Maja vam pošilja naslednje naloge: 

Naredi nekaj vaj.  Dobro preberi navodila. 

Dviganje z rokami 

Za vajo potrebujete klop ali stol. 

1. S hrbtom se postavite pred pripomoček in se nanj uprite z rokami. 

2. Zravnajte noge in se s petami uprite v tla. 

3. Zravnajte hrbet, in ko ste pripravljeni, se z rokami spustite skoraj do tal 

(odvisno od višine pripomočka) ter nato v prvotni položaj. 

Naredite 10 ponovitev in hitro nadaljujte z drugo vajo. 

 

Kolena-komolci 

Vaja je podobna trebušnjakom, zato je začetni položaj dobro znan: roke 

sklenjene za glavo, noge pokrčene pod kotom 90 stopinj. 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6165
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/places-town


1. Glava naj bo rahlo dvignjena od tal. 

2. Ko ste pripravljeni, se s koleni dotaknite brade in nato iztegnite obe nogi 

tako, da se skoraj dotaknete tal. 

3. Noge spet pokrčite in se dotaknite brade. 

Naredite 10 ponovitev. Pripravljeni na tretjo vajo? 

 

Plezalec 

Začnite v položaju za visoki plank: dlani natanko pod rameni, boki, 

zadnjica in gležnji v ravni liniji. 

1. Pokrčite koleno in se skušajte dotakniti brade. Potem nogo postavite 

nazaj in ponovite z drugo. 

Naredite 20 ponovitev. Kot ena ponovitev šteje, ko se z obema kolenoma 

dotaknete brade. 

Hitro skočite nazaj na prvo vajo.  

Vse vaje ponovite 3x. Bo šlo? 

 

 

 

 

 


