MATEMATIKA
V zvezek in DZ zapiši: 7. teden, 4. 5. 2020
Pred počitnicami smo se dogovarjali za USTNO OCENJEVANJE matematike.
Ponavljajte in utrjujte snov.
Ocenjevanje bo potekalo preko video klica z Vibrom. Za dan se bomo
dogovorili.
Kaj bomo ocenjevali, sem vam posredovala že pred počitnicami. Prosim te, da
mi v zvezek napišeš ali pa pošlješ fotografijo napovedanih tem.
Še bomo utrjevali pisno deljenje. Če ste pozabili, malo pokukajte nazaj.
Pazite na:
- Označevanje števila, s katerim začnete deliti (rdeča vejica),
- Pravilno podpisovanje (enice pod enice),
- Preizkus.
Rešite naloge v DZ, 3. zvezek, str. 97.
Pri 2. nalogi rešite račune z deli celot v zvezek.
V DZ vpišite nad računi rezultat, šele nato vstavite znake >, <, =.
PONOVIMO: Kako računamo z deli celot?
¼ od 16 = 4, ker je 16 : 4 = 4
3. naloga:
- podčrtaj podatke,
- NAČRT

SLOVENŠČINA - književnost
V zvezek za književnost zapiši: 7. teden, 4. 5. 2020
Danes boste prebrali zgodbo Slavka Pregla Nič več mamin sinek. Našli jo boste
v berilu na strani 162. Če nimate berila, vam prilagam fotografije berila na
Viber.
1. Pred branjem razmisli:
Kako bi razložil naslednje besede: špeckahla, mila jera, mamin sinko?
Si bil to kdaj tudi sam?
Kako si se počutil?
2. Tiho ali glasno preberi besedilo, ki si ga našel zgoraj pod naslovom Nič
več mamin sinek. Preberi enkrat, dvakrat, trikrat… odvisno, koliko si se
zapomnil. Vsaj enkrat preberi glasno.
3. Po branju poišči besede: ucvreti jo, zvijača, sukati po glavi, piškave tri
besede, brisati jo po ulici, počehljati za ušesom in jih razloži. Razlago
zapiši v zvezek.
Preden začneš, napiši naslov NIČ VEČ MAMIN SINEK in ponedeljek, 4. 5.
2020.
Nato prepogni list po sredini in:
na eno polovico napiši MAMIN SINEK, ga nariši in opiši njegovo
ravnanje v vseh treh situacijah, ki so navedene spodaj.
- Na drugo polovico napiši FEJST FANT, ga nariši in opiši njegovo
ravnanje v istih situacijah.
-

Kako bi Miha ravnal:
•
•
•

če bi se njegovi prijatelji igrali z njegovo žogo?
če bi se vozili z njegovim kolesom?
če bi hoteli njegove napolitanke?

Sedaj pa se malo odpočij, da boš lažje nadaljeval z zastavljenim delom.
1. Iz besedila na strani 163 prepiši zadnje štiri povedi.
2. Utemelji, komu je to besedilo namenjeno.
3. Zapiši dve zanimivi vprašanji o prebranem besedilu in seveda tudi
odgovori. ☺

KAJ PA TOLE? Vprašaj starše, če si bil/a tudi ti »mamin sinek/očkova
hčerkica«. Poskusi se spomniti kakšnega primera/kakšne dogodivščine.
Zapiši.

DRUŽBA
V zvezek zapiši: 7. teden, 4. 5. 2020
Prepiši: Napoved ustnega ocenjevanja – teme U/50-71:
- Domači kraj na letalskih fotografijah in načrtih
- Kaj je domača pokrajina
- Kaj pridelujejo v domači pokrajini
Starši naj napoved ocenjevanja v zvezku podpišejo.
Za pomoč pri učenju vam prilagam vprašanja – povezava na spletni strani. V
sredo, 6. 5. 2020 ob 10.00 bomo preko MTeamsov odgovorili na vprašanja in
na morebitne nejasnosti.

