MATEMATIKA
Danes bomo nadaljevali s pisnim deljenjem. Reši naloge v DZ/82. Račune
prepiši v zvezek in upoštevaj vse korake, ki smo jih že omenili v razlagi.
OPOZORILA:
1. Z vejico vedno označi število, s katerim začneš deliti.
2. POD DELJENEC ZAPISUJ OSTANEK
3. Naredi preizkus.
V besedilnih nalogah podčrtaj podatke.
Tisti, ki včeraj niste podpisovali ostanka pod deljenec, prosim popravite.
Predlagam, da se slišimo preko Vibra ob 9.00 in rešimo kakšen primer skupaj.

DRUŽBA
Prejšnje ure smo se učili o DOMAČI POKRAJINI.
Preden nadaljujemo, ponovi celotno poglavje.
Z rdečo prepiši rjav okvirček, v katerem boš našel odgovor na vprašanje – Kaj
je domača pokrajina.
_________________________________________________________________
Oglej si PPT – povezava je na spletni strani.
DELO S PPT – JEM in U/63, 64
1. zapiši naslov: NARAVNE SESTAVINE POKRAJINE
2. 2. drsnica: oglej si slike različnih pokrajin. Po alinejah naštej:
- Po čem se pokrajine razlikujejo?
- Kaj je vsem pokrajinam skupnega?
Odgovori s celim stavkom.
3. Prepiši miselni vzorec s 3. drsnice. Prikazuje, katere so SESTAVINE
DOMAČE POKRAJINE in kaj sodi k posamezni skupini.
4. 6. drsnica:
S pomočjo slik odgovori na vprašanje:
V katerih vrstah pokrajin živi človek zelo težko? – naštej po alinejah.
Razloži, zakaj.

5. 7. drsnica: Reši nalogi.

SLOVENŠČINA – Znanka ali uganka 4
V petek boste imeli govorni nastop v živo. Če ste pripravili PPT – je, mi jih
pošljite, da jih bom lahko predvajala tako, da jih boste videli vsi. Ko se boste
pripravljali, bodite pozorni na priporočila, ki sem vam jih poslala:
- Dobro govorno poročanje
- Kriteriji za ocenjevanje govornega nastopa.
Danes bomo ponovili, kaj vse smo se že letos naučili o veliki začetnici.
Natančno preberi besedilo in vstavi prave začetnice.

Slovenščina 4, slovnica – velika začetnica, razumevanje besedila
1. Napiši pravilno začetnico.
V __oboto smo šli na __zlet. __z __jubljane smo se odpravili proti __orenjski. Na pot smo se odpravili
z našim __vtom. Vozil ga je __če __ndrej, __ama __onja pa je gledala na __emljevid __lovenije. Ker
je __estrica __jda še majhna, je sedela v otroškem sedežu. __eveda je šla z nami tudi __sička __ika.
Ta je pasme __emški __včar. __uco __nežko smo pustili doma. Po __aloški __esti smo se pripeljali
do __jubljanske obvoznice. __ato smo pot nadaljevali po __elovški cesti do __orenjske __vtoceste.
Prvič smo se ustavili pred cestninsko postajo __orovo, drugič pa na __encinski črpalki __etrol. __a
__orenjskem smo si ogledali __estece __led in se s čolnom popeljali po __lejskem __ezeru. Seveda
smo pojedli tudi slastne __lejske __remne rezine. Na __ledu je bilo veliko __talijanskih turistov. Oče
je rekel, da __talijanke dobro izgledajo. Mama ni bila najbolj navdušena na to __zjavo. Popoldan smo
se zapeljali proti __ohinju. Ustavili smo se v __ostilni __ri srnjaku, kjer smo pojedli __osilo. Oče in
mama sta jedla __unajski zrezek s __rompirjem, midva s __estro __jdo pa prave __talijanske
špagete. Vsaj pisalo je tako. Meni so se zdeli kot tisti doma. Ko smo prišli v __ohinj, smo se nekaj
časa sprehajali ob __ezeru. Hoteli smo si ogledati še __lap __avica, o katerem je __rance __rešeren
pisal v svoji __esmi, pa se nam ni ljubilo. Bili smo že utrujeni, zato smo se odpravili nazaj __omov.
Domov smo prišli pozno. Za večerjo smo naročili __ice iz __icerije, ki se imenuje __lastno. Pice pa

niso bile prav nič __lastne. Ker smo bili lačni, smo jih vseeno pojedli. Oče je rekel mami, da bi še ona
spekla boljšo __ico. Mama mu je odgovorila, naj si jo drugič speče kar __am.
Preživeli smo __udovito __oboto. Čeprav muca __nežka ni šla z nami, se je verjetno tudi ona imela
lepo. Že nekaj časa se namreč okoli naše hiše smuka __aček __rancelj.

2. Obkroži pravilno.
1.

Koširjevi so šli v soboto na izlet.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

2. Odpravili so se iz Gorenjske proti Ljubljani.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

3. Z njimi je šel tudi pes Piki.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

4. Ustavili so se na benceinski črpalki Petrol.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

5. Po Blejskem jezeru so se peljali s čolnom.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

6. Veslal je oče.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

7. Kosilo so jedli v gostilni Pri srni.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

8. Za kosilo so jedli pice.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

9. Ob Bohinjskem jezeru so se sprehajali.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

10. Muca Snežka je snežno bele barve.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

11. Mami so všeč Italijani.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

12. Naša psička Hera je nemška ovčarka.

JE RES

NI RES

NI V BESEDILU

Iz besedila v razpredelnico vpiši:
Zaporedna
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Občna imena

OSEBNA
LASTNA IMENA

ZEMLJEPISNA
LASTNA IMENA

STVARNA
LASTNA IMENA

GLASBENA UMETNOST
S pomočjo PPT – ja v zvezek prepišite ljudsko pesem in jo ilustrirajte.
Prepevajte jo s pomočjo posnetkov na Ytubu.
Tisti, ki imate mlajše bratce in sestrice, lahko to naredite skupaj in jih kakšno
kitico tudi naučite.
Vesela bom vaših video posnetkov.

ŠPORT
Glede na to, da so dnevi lepi in sončni, preživite čim več časa zunaj. Kar nekaj
idej ste že dobili, kaj vse lahko počnete zunaj: tek, kolesarjenje, plezanje,
premagovanje ovir, badminton, nogomet, odbojka, košarka,…
Vse to že znate. Najlepše pa bo, če boste k dejavnostim povabili starše.
Lahko pa enostavno odidete v neznano, poslušate ptičje žgolenje, se zazrete v
modro nebo.
Ne bo pa slabo, če boste pomagali staršem pri spomladanskih opravilih.

