Živjo!
Prejšnji torek sem bila še ves dan dobre volje, ker sem vas vse skupaj videla na
mojem računalniškem ekranu. Res sem vesela, da smo se videli skoraj vsi. Hvala
vašim staršem, da so vam pomagali priti v našo »učilnico«. Super ste.
Teden, ki je pred nami pa bo bolj sproščujoč.
V ponedeljek je praznik, torek si rezervirajte za športni dan, sredo za kulturni
dan. V četrtek in petek pa bo spet čas za šolsko delo.
Ker še vedno natančno ne vemo, kdaj se bomo lahko vrnili v šolske klopi, bo
verjetno potrebno na daljavo pridobiti tudi kakšno oceno. Ampak ne še v
mesecu aprilu.
V mesecu aprilu se bomo na to pripravljali. Pravzaprav se pripravljamo že ves
čas.
Vsak teden, ko opravljaš naloge, ki ti jih pošljem, na nek način vadiš za
ocenjevanje. Zato je res pomembno, da večino nalog opraviš sam(a).
Kaj pa je res potrebno dobro vaditi in se naučiti?
MAT: poštevanka (množenje, deljenje, večkratniki), seštevanje in odštevanje do
100, poimenovanje geometrijskih likov in teles, besedilne naloge, števila do
1000, ko se jih bomo naučili in dobro znali.
SLJ: glasno branje (tekoče, s poudarki), zapisovanje odgovorov s celo povedjo,
zapis besed nagajivk, upoštevanje končnih ločil (., ?, !), vejica pri naštevanju,
velika začetnica, nadpomenke, podpomenke.
SPO: Če se bomo uspeli srečati na daljavo preko kakšne video povezave, mi bo
vsak povedal o svojem plakatu o Sloveniji, če pa bo potrebna še kakšna ocena,
pa si večkrat preberi teme v učbeniku za SPO od strani 44.
Za LUM, GUM in ŠPO pa se bomo dogovorili kasneje.
Lepo se imejte!
Jerneja Meglen

TOREK, 14. 4. 2020
ŠPORTNI DAN (glej prilogo na spletni strani)
SREDA, 15. 4. 2020
KULTURNI DAN
Na povezavi poglej lutkovno predstavo VOLK IN KOZLIČKA.
Oglej si še oddajo Iz popotne torbe, ki govori o tem, kako nastane
lutkovna predstava. Zelo zanimivo.
NAVODILO ZA DELO:
Izdelaj lutko iz predmetov, ki jih imaš doma, morda kar iz kuhalnice,
kot si to videl(a) v oddaji. Lahko pa jo narediš recimo iz stare
nogavice.
Pomagaj lutki, da bo oživela in poskušaj narediti predstavo za svoje
domače.

ČETRTEK IN PETEK
SLOVENŠČINA
Lilijana Praprotnik Zupančič: O človeku, ki je buljil v televizijo
(Berilo, stran 24)

Glasno preberi besedilo. Preberi ga večkrat. Vadi glasno in tekoče
branje.
NALOGA:
Pripoveduj in zapiši kako bi se obnašal gledalec, ki bi se preveč
vživel v oddajo, ki govori
 o pticah, ki se vračajo iz toplih krajev,
 o nogometu,
 o vesolju in vesoljcih,
 o igračah.
Izberi si eno izmed zgornjih idej, lahko pa si izmisliš kaj svojega.

MATEMATIKA (ponavljanje in utrjevanje)
V karirasti zvezek prepiši račune in jih izračunaj.

25 + 27 = ___

93 – 16 = ___

41 – 3 = ___

73 – 8 = ___

59 – 17 = ___

59 + 17 = ___

28 + 36 = ___

57 + 17 = ___

33 + 57 = ___

85 – 36 = ___

47 + 45 = ___

61 – 29 = ___

41 – 28 = ___

52 – 43 = ___

74 – 66 = ___

14 – 6 = ___

33 – 9 = ___

64 + 33 = ___

48 + 17 =____

41 – 39 =_____

38 + ____ = 52

86 – ___ = 27

___ + 25 = 73

___ – 34 = 48

Reši besedilne naloge. V zvezek napiši samo račun in odgovor. Možno je tudi,
da je pri nalogi več računov.
1.

2.

3.

Metka je svojim šestim prijateljicam ponudila 48 bombonov. Vsaka njena
prijateljica je pojedla enako število bombonov. Koliko bombonov je
pojedla vsaka prijateljica?
R:
O:
Vsoto števil 7 in 3 pomnoži s številom 9. Koliko dobiš?
R:
O:
Količnik števil 16 in 4 povečaj za 49. Koliko dobiš?
R:
O:

4.

Doma imaš dva psa, tri konje, dve kravi, pet kokoši in tri mačke. Koliko
nog imajo vse živali skupaj?
R:
O:

5.

Vsoto števil 3 in 5 zmnoži z 8. Koliko dobiš?
R:
O:

*6.

Drevo ima tri veje. Na vsaki veji so tri gnezda. V vsakem gnezdu so štiri
jajčka. Koliko ptičkov se bo izvalilo?
R:
O:

V zvezek nariši 20 črt. Prosi starše, starejšega brata, sestro, da ti narekuje
račune množenja in deljena, tako kot smo to delali v šoli. Računi naj bodo
lahki in težki. Na črte napiši rezultate. Koliko točk si dosegel(la)? Kakšna bi že
bila to ocena?

GLASBENA UMETNOST
Ponavljaj že znane pesmi.

LIKOVNA UMETNOST
Potrudi se in nariši res lepo risbo za tvoje starše v zahvalo, ker ti te
dni veliko pomagajo pri šolskem delu.
Zahvalo tudi napiši.

ANGLEŠČINA
Pozdravljeni,
pred nami je malo krajši delovni teden, zato sem za vas pripravila naloge za
ponovitev na spletu.
PETEK
1. Na spletni strani https://interaktivnevaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/voc_1_3r/transport_1_3r.html
poišči vaje z naslovom Potovanje po mestu.
Najprej poslušaš (za malce težjo vajo lahko nato slišano prebereš še sam/a) in
nato klikni na ustrezno sličico.
Pomoč:
She [ši] – pomeni ona. S to besedo poimenujem deklico ali žensko, če ne vem,
kako ji je ime.
He [hi] – pomeni on. S to besedo poimenujem dečka ali gospoda, če ne vem,
kako mu je ime.
2. Na tej spletni strani klikneš najprej predvajaj besedo, nato pa klikneš na
slišano število.
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clickmath_audio_one_till_t
wenty_en.htm?language=slovenian

DODATNA NALOGA – rešiš, če želiš.
Na tej spletni strani boš ponovil/a vprašanje how many in odgovore na to
vprašanje. Odgovor s številko zapišeš v kvadratek.
https://interaktivnevaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/gradiva_vocabulary_1_3r/q_stevila_predmeti_test/How_many_t
estres/frame.htm

Pomoč:
a day [dej] – dan

a week [wik] – teden

a square [skwer] – kvadrat

