PETEK, 15. 5. 2020
MAT
Ponavljanje snovi, naslov je Vaja, vse prepiši v zvezek.
1. Izračunaj obseg pravokotnika s stranicama a = 7cm 3mm in
b =29 mm. Nariši ga natančno z orodjem, kot smo se učili in označi.
2. Izračunaj obseg kvadrata, katerega vsota dolžin stranic je 12 dm 4 cm. Nariši skico in
označi.
3. Obseg kvadrata je 200 mm. Izračunaj eno stranico. Nariši skico.
4. Mama ima prt dolg 1m 20 cm in širok 90 cm.
5. Rada bi ga obrobila s čipkastim trakom. Najmanj koliko traku mora kupiti?
6. Število 980076 deli s 87, 92, 54 in 67.
__________________________________________________________________________
SLJ
,
Napiši v zvezek povedi za večpomenke: krilo, lučka, zmaj, jezik in štor. Koliko možnosti
najdeš?
_______________________________________________________________________
ŠPO
Verjetno imate vsi kolo. Vozite se s kolesom vsaj 45 minut po varnih površinah.
________________________________________________________________________
GOS

Plemenitenje blaga

V Učbeniku si oglejte slike in preberite snov na strani 54 in 55. Zapišite v zvezek.
Plemenitenje blaga pomeni, da ga z različnimi postopki izboljšamo. Lahko ga belimo,
barvamo, tiskamo, kosmatimo in apretiramo.

Belimo ga takrat, ko želimo, da je blago belo. Največkrat belijo blago, narejeno iz naravnih
vlaken, bombaža in lanu.
Barvajo blago zato, da je lepše. Včasih ga najprej pobelijo, nato šele barvajo. V daljni
preteklosti so uporabljali naravne barve, torej iz narave. (čebulni olupki, rdeča pesa, lubje,
borovnice, trava, kurkuma, danes pa so to lahko tudi madeži.
Tiskajo blago zato, da ga polepšajo. Želimo si lepih barv, ki se ne izperejo in je barva
obstojna. Radi imamo zanimive vzorčke. Pomagajo si z valjčki in šablonami. Vsako barvo
tiskajo posebej.
Pri kosmatenju s pomočjo bodičastih valjev izvlečejo na površino blaga del vlaken. Tako
blago je bolj toplo, med vlakna se ujame zrak, ki je dober izolator. Uporabljajo se za topla
oblačila in zimsko posteljnino.
Apretirati pa pomeni, da blago prevlečemo s snovmi, ki ne prepuščajo vode, lahko nas ščitijo
pred vetrom. Zmanjšajo tudi gorljivost. Poznate že prte, poskus smo naredili v šoli, razne
uniforme, oblačila za gasilce, šotori, dežniki, oprema javnih prostorov in ponjave.

