PONEDELJEK, 4. 5. 2020
SLO – PISANJE ZGODBE
Pozdravljeni, danes se boste pri uri slovenščine malo poigrali. Potrebuješ igralno kocko. Ko jo
imaš, izberi eno izmed 3 predlog, s pomočjo katere boš zapisal zgodbo. Na voljo imaš temo
pravljični junaki, gusarji in superjunaki.
PRAVLJIČNI JUNAKI
GUSARJI
SUPERJUNAKI
Zgodbo boš zapisal/-a v zvezek za književnost.
BODI POZOREN/POZORNA NA SPODNJE STVARI.
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Zgodbi daj naslov.
Zapiši vsaj 10 do 15 povedi.
Uporabljal velike začetnice in končna ločila.
Pazi na zapis besed nagajivk.
Piši čitljivo, tako da boš znal prebrati za seboj (pazi na zapis črk, a in o, k in h, u in v).
Povedi naj bodo bogate in ne prekratke(vsaj 4 besede).
Zgodba naj bo oblikovana kot zaključena celota – ima začetek in konec.

Zgodbo tudi ilustriraj.

MAT – PISNO DELJENJE
Danes bomo pričeli s pisnim deljenjem. Če želimo dobro deliti, moramo obvladati
poštevanko. Zato bomo za začetek rešili:
vajo poštevanke na spletni strani: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w6js3qx1flec
vajo deljenja na spletni strani: https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9lr4lw1c02k
Preden začnemo pisno deliti moramo dobro poznati matematične izraze pri deljenju:
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Vedeti moramo, da je množenje nasprotna – obratna operacija od deljenja, kar pomeni:

a) 63 : 9 = 7 ( delimo)
b) 7 x 9 = 63 (preizkus z množenjem)

Sedaj pa lahko začnemo pisno deliti. Dobro prisluhni razlagi na posnetku o pisnem deljenju:
https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4

V zvezek napiši naslov:

PISNO DELJENJE

Pod naslov zapiši naslednje 3 račune in jih izračunaj. Ko račun pisno izračunaš, obvezno ob
njem zapišeš preizkus z nasprotno operacijo množenja, tako, kot kažejo spodnji primeri.

DRU – ŠOLANJE DANES
Dragi učenci, pred počitnicami ste v posnetku šolskega muzeja spoznali nekaj o šolanju v
preteklosti. Danes pa boš razmišljal/-a o šoli danes. Oglej si posnetek, nato pa dogovori na
spodnja vprašanja.

V zvezek zapiši naslov

ŠOLA DANES

Vprašanja
1. Kako pozdraviš učitelja, ko vstopi v razred?
2. Na kratko opiši, kako poteka pouk danes?
3. Kakšne šolske pripomočke uporabljaš pri šolskem delu (v razredu in sedaj
doma, ko se šolamo na daljavo?
4. Navedi dve šolski pravili.
5. Ali v današnji šoli imamo kazni? Navedi 1 primer.
6. Primerjaj pouk na daljavo in pouk v razredu. Kaj je podobno in kaj različno?
Kater način ti je bolj všeč in zakaj?

ŠPORT – SKOK V VIŠINO
Učenci, danes boste skakali v višino. Kako boste nalogo izpeljali in kaj vse pri tem
potrebujete, si oglejte na spodnji povezavi:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=i1NLwSkLYvAPXH3YdmvAM5Oy&fbclid=IwAR1tjabnprPBjm
2PMutLUzQrPQvh2l0BiYchM5ypX0tEvoQfys-GmIF42mE

Želim vam veliko športnih uspehov.
Enako nalogo boste ponovno, za vajo, izpeljali še v petkovi uri športa.

