SREDA, 1. 4. 2020

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Upam, da vam risanje tlorisa vaše hiše ni delalo prevelikih težav.
1. Že prejšnjič ste si morali prebrati zapis v učbeniku na str. 23 in 24 in si
odgovoriti na vprašanja. Sedaj pa si bomo to še zapisali.
2. V zvezek napiši naslov STREHA NAD GLAVO in prepiši spodnji zapis.
Človek gradi bivališča načrtno, spreminja način gradnje, uporablja nove
materiale, išče nove tehnične rešitve in gradi zgradbe za različne namene.
Nekatere živali gradijo bivališča: mravlje – mravljišča, ptice – gnezda, ose –
satovje …To počno nagonsko in vedno enako, ker jim je to prirojeno.
BIVALIŠČE je stalen prostor, kjer prebivamo, počivamo, spimo, vzgajamo
mladiče, shranjujemo hrano…
ZAVETJE je začasen prostor, ki nas varuje pred dežjem, vetrom, soncem,
sovražniki… ( dupline dreves, jame, previsi…)
3. V zvezek nariši vsaj 3 bivališča, ki jih zgradijo živali. Pomagajte si slikami v
učbeniku na str. 23 in 24.

SLOVENŠČINA
Tisti, ki ste mi včeraj poslali naloge, sem vam jih že popravila. Večini predlogi
niso delali težav. Tisti, ki mi še niste poslali, lahko to še vedno storite.
1. V DZ str. 30 preberi Šolske postave ljudske šole Goriče ter reši vse naloge na
strani 30 in 31.
2. Drugo in peto nalogo reši v zvezek. Naslov v zvezku je Šolske postave ljudske
šole.
Pri zapisovanju bodi pozoren na obliko zapisa in pravopis.

MATEMATIKA
Rešitve včerajšnje naloge. Preglej in popravi.

1. Danes gremo na PISNO DELJENJE BREZ OSTANKA. Začeli bomo od lažjega in
šli postopno k težjim primerom. Če poznate dobro poštevanko, ne boste imeli
težav.
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1. Vedno računamo od leve proti desni.
2. Vprašamo se: 6 : 3 = 2 in vpišemo 2 pod S.
3. Potem 3 : 3 = 1 in vpišemo 1 pod D.
4. In še 9 : 3 = 3 in vpišemo 3 pod E.
5. Dobili smo rezultat 213.
6. Pomembno je, da naredimo tudi preizkus.
.

Preizkus: 2 1 3 3

639

Spodaj si lahko ogledate še en primer.

2. V zvezek napiši PISNO DELJENJE BREZ OSTANKA in prepiši prvi primer, ne
pozabi na preizkus.
3. Prepiši in reši spodnje račune. Ne pozabi na preizkus.
84 : 2 = 42
93 : 3 = 31
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POZOR! 0 : 5 = 0
0:3=0

LIKOVNA UMETNOST – 2 URI
Danes boste izdelovali cvetlično pahljačo. Če nimaš barvnega papirja, ga lahko
pobarvaš z barvicami ali flomastri.
CVETLIČNA (SAMOSTOJEČA) PAHLJAČA ali ŠOPEK Iz papirja zgibaš dokaj široko
»harmoniko« (če bo širša, po lažje stala na podlagi), po sredini prepognjeno
zlepiš (skupaj zlepiš lahko tudi dve, da dobiš podobno levi sličici zgoraj), nato
dodaš še cvetove v obliki tulipanov, marjetic, zvončkov …

