SREDA, 22. 2. 2020
SLJ- UTRJEVANJE SNOVI
Preko interaktivnih vaj na spletu boš ponovil jezik- SLOVNICO. Ker so naloge kratke, jih je
nekoliko več. Torej, danes pri slovenščini rešuješ naloge le na spletu.
VELIKA ZAČETNICA – izberi vsaj 3 naloge in jih reši (lahko tudi več )
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/1_VEL_ZA%C8ET/Vel_zac.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/zacetnice1.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Zacetnice.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Fonzi.htm
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/2_VEL_ZACET/VZ_2.htm-

ZAPIS ŠTEVIL
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Zapisovanjestevil.htm

PREDLOGI S/Z, K/H
hthttps://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Kuza/sz.htmtps://uciteljska.net/kvizi/HotPot/PredlogiWeb/

KAJ JE PRAVILNO?
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Kako_je_pravilno/Kako_je_pravilno.htm

POIŠČI IN POPRAVI
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Simon.htm

ZAPIŠI PRAVILNO - NAGAJIVKE
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z57h0uy831f

KAKO DOBRO BEREM IN SESTAVLJAM POVEDI?
https://uciteljska.net/Bralne_Vaje/Hitrost/RazvijanjePercepcije_Gledam/3_Povedi/cetrta.htm

MAT – PONOVIMO POŠTEVANKO IN DELJENJE
Rešil boš poštevanko, zapisal število pravilnih rešitev in čas, ki si ga za reševanje porabil.
Sedaj moraš poštevanko že popolnoma obvladati, saj po počitnicah začnemo s pisnim
deljenje in to je osnova za prihajajočo snov.
Če boš ugotovil, da se ti še zatika, TRENIRAJ IN VADI.
Ko rešiš poštevanko, prosi brata, sestro ali starše naj ti zastavijo še 30 računov deljenja (npr.
25 : 5 = , 18 : 3 = ) in k preglednici dopiši koliko računov si rešil pravilno in čas, ki si ga za
reševanje porabil.

DRU – PRAZNIKI
Med počitnicami, ki prihajajo, praznujemo tudi dva praznika. V videoposnetku boš izvedel/-a
več.
V zvezek za DRU boš zapisal spodnji zapis. Nato boš rešil/-a kviz. Tako kot v ponedeljek, boš
po oddaji lahko pogledal/-a rešitve.
Povezava do KVIZA.
ZAPIS V ZVEZEK

DAN BOJA PROTI OKUPATORJU – 27. april
Na ta dan se spominjamo vseh Slovencev, ki so se 27. aprila 1941 uprli okupatorju
(Nemcem, Madžarom in Italijanom), ki so zasedli naše ozemlje. Na ta dan
izobesimo slovensko zastavo.

PRAZNIK DELA – 1. in 2. maj
Spominjamo se delavcev, ki so se na ta dan uprli, ker niso imeli nobenih pravic.
Pred 1. majem se kurijo kresovi, izobesimo zastavo, organizirajo se prireditve,
postavijo se mlaji. 1. maja zjutraj pa nas lahko zbudi budnica pihalne godbe.

