SLOVENŠČINA – književnost
V zvezek zapiši: PONEDELJEK, 25. dan, 20. 4. 2020
V ZVEZEK ZAPIŠI:
1. naslov: Risanka – URSA
2. dejavnost: Ogled risanke, odgovori na vprašanja, obnova

Veste, kaj je 22. aprila? Odgovor boste dobili, če premečete črke E D J A L N M E Z.
Odgovor je sestavljen iz 2 besed.
3. zapiši odgovor premetanke
4. Oglej si risanko (klik). Če še nisi našel odgovora (premetanka), se boš kmalu
spomnil.
5. Po ogledu v zvezek reši naslednje naloge.


Poimenuj glavne junake.



Kje se zgodba dogaja?



Kakšno sporočilo ima zgodba?

3. Napiši obnovo risanke in jo ilustriraj. Pri obnovi upoštevaj:
-

zgradbo besedila – uvod, jedro, zaključek,

-

lepopis,

-

pravopis

-

ustrezna dolžina besedila (4. razred vsaj pol strani v velikem zvezku, 5. razred
celo stran.

MATEMATIKA
V zvezek in delovni zvezek zapiši: PONEDELJEK, 25. dan, 20. 4. 2020
V zvezek zapiši: Ponavljamo in utrjujemo
1. DELJENJE – reši DZ 3. zvezek/90 (ne pozabi na rdeče vejice in preizkuse).
Račune prepiši in reši v zvezek.
2. Nariši 4 vzporedne daljice. Označi vse potrebno.
Skiciraj geo trikotnik in nariši na njem črte, s pomočjo katerih rišemo
vzporednice (pomagaj si z razlago v zvezku).

3. Nariši pravokotni premici. Označi vse potrebno.
Skiciraj geo trikotnik in nariši na njem črto, s pomočjo katere rišemo
pravokotnice (pomagaj si z razlago v zvezku).

Nova razlaga – zapiši naslov: Čas

PRED in PO poldnevu

Prepiši:
1. DAN ima 24 ur.
2. Od polnoči do poldneva – do 12 – ih sredi dneva zapišemo ure
od 1.00 – 12.00.
3. Ko se dan prevesi v popoldan, štejemo ure od 13.00 naprej.
(čeprav te ure niso zapisane na analogni uri, na digitalni uri pa
najdemo popoldanski zapis).
Primer:
Digitalni zapis ure:
6.00 – zjutraj

18.00 – zvečer

V šolo pridem ob 7.00 zjutraj.
Večerjo imam ob 19.00 (sedmih zvečer).
Si morda ugotovil, za koliko ur se razlikujeta jutranja in večerna ura?

Odgovor je: 12 ur
Prepričana sem, da veš, kako se odčita čas na analogni uri – uri s kazalci, pa vseeno.
Mali kazalec kaže ure, veliki kazalec pa minute.
Ko naredi mali kazalec en obhod, mine 12 ur.
Ko naredi veliki kazalec en obhod, mine 60 minut.

Prepiši v zvezek: PRAVILEN ZAPIS ČASA
Čas, ki ga kaže ura, običajno zapišemo z dvema številkama —
na primer: 9.20 (poglej spodnjo sliko).

Preberemo: ura je 9 in 20 minut.
NAPAČEN ZAPIS – 9:20 X (TO PREBEREMO: 9 proti 20, kar pa ni prav).

Ure od poldneva naprej štejemo včasih k ar naprej od 12 — torej 13.00, 14.00 ...,
23.00, 24.00 ali 0.00.
Koliko kaže zgornja ura?
Dopoldan: 9.20

Popoldan: 21.20 (9 + 12 ur = 21 ur)

DZ, 4. zvezek/34, 35
POZOR!!!
Pri 1. nalogi k vsaki uri zapiši:
-

Dopoldanski in (npr.: 1.15)
Popoldanski čas (npr.: 13.15).

DRUŽBA
V zvezek zapiši: PONEDELJEK, 25. dan, 20. 4. 2020
Zapiši naslov: GOSPODARSKE IN STORITVENE DEJAVNOSTI
Razlaga:
Ljudje se preživljamo z opravljanjem GOSPODARSKIH in STORITVENIH
DEJAVNOSTI.

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI ponujajo:
-

pridelke,
izdelke,
polizdelke (npr. lesena deska – iz nje izdelajo izdelek, npr.: stol).

Zelo preprosto pojasnilo je, da gospodarske dejavnosti pridelujejo, predelujejo,
izdelujejo različne »predmete,« ki jih lahko primemo in odnesemo s seboj.

STORITVENE – NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI so dejavnosti, ki nam
izboljšajo življenje – prispevajo k boljšemu počutju, lepšemu izgledu,
hitrejšemu potovanju…
Storitve nam izboljšajo – spremenijo življenje, vendar ničesar ne odnesemo s
seboj (nobenega predmeta).
Primeri:
-

ogled gledališke predstave (imel sem se lepo, vendar domov ne
prinesem ničesar),
obisk zobozdravnika,
šolanje (šole),
varovanje otrok (vrtci),
bančne storitve (banka nam hrani ali posodi denar, opravlja druge
storitve,…),
pošta (poskrbi za prenos poštnih pošiljk, poslovanje z denarjem, …),
frizer (nam polepša frizuro)…

U/68-71
Preberi besedilo v učbeniku – tudi pod slikami in NAŠTEJ
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (po alinejah).

