17. 4. 2020, petek
MAT
Rešitve računov za deljenje, preverjanje. (15. 4. 2020)
1.
2.
3.
4.

4978, ost. 23
11023, ost. 15
3182, ost. 5
3674, ost. 43

Analiza dela: Nekaj računov je bilo rešeno narobe, rezultat preskusa pa pravilen. To ni mogoče! Nekateri niste
vpisali časa za reševanje, najboljši rezultat pa je bil okrog 10 min. Dobro je, če račun rešite v 5 minutah. Še
enkrat povem, da je deljenje skupek znanja. Spretno oceniti količnik, poštevanka, seštevanje, zbranost,
natančnost.
Nadaljujemo z obravnavo snovi Prostornina
Vedeti moramo, katere so merske enote in kakšni so velikostni odnosi med njimi. Poznate že osnovno enoto
liter – l, večjo enoto hektoliter – hl, manjšo enoto deciliter – dl. Manjša enota nato je centiliter – cl, nato pa še
mililiter – ml.
Zapišite naslov Prostornina
Prepišite v zvezek nato še na kartonček za v puščico.
1 hl = 100 l
1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml
1 dl = 10 cl = 100 ml
1 cl = 10 ml



Poiščite doma razne merilne lončke, ugotovite, kaj na njih piše. Prelivajte z njimi vodo.
Na embalaži tudi piše, koliko je v njej tekočine. Lahko so kapljice za oči, razne kreme, lak za nohte,
mogoče imate doma brizgo, kapalko. Manjše količine so največkrat izražene v cl ali ml. In še veliko
drugih možnosti je.

V Učbeniku reši nalogi 2 in 3 na str. 108. Prepiši v zvezek.
Naslednji teden bomo še preverjali MAT, pa tudi SLJ, NIT in DRU. Če ostane kaj časa, ponavljajte snov.

ŠPO
Postavite si postaje za vadbo, lahko zunaj ali notri. Prehajate od vaje do vaje, delate jo 1 minuto.
1.
2.
3.
4.
5.

Nizki skiping.
Dvig trupa
Preskakovanje manjše ovire, lahko tečeš.
Dihalna vaja in sproščanje.
Vesa, če imaš za to vajo možnost, sicer jo izpusti.

6. Preskakovanje kolebnice
7. Ciljanje v tarčo (žogica iz papirja)
8. Žogo kotali naravnost
9. Sklece
10. Dihalna vaja in sproščanje
Ponovi vse od začetka
SLJ
DZ 71, 72, 73 dopolni naloge in ponavljaj vse o anketi.

GOS
Preberi snov v Učbeniku, str. 52, 53. Oglej si slike.
Prepiši v zvezek.
Vlaknovine so tekstilije, narejene po posebnem postopku. Narejene so iz vlaken, ta so toplotno
stisnjena pod visokim tlakom in nekatera tudi pritrjena na podlago. Vlaknovine so vrtne koprene, talne
obloge, čistilne krpe, razna polnila v bundah ali prešitih odejah.
Posebna vlaknovina je polst. Naredijo jo iz volnenih vlaken. (klobučevina za klobuke)
V zvezek prilepi košček vrtne koprene. Poglej skozenj, obrni se proti oknu. Vidimo posamezna vlakna.
Čipka je okrasno blago. Na okrogli blazini - rečemo ji bula, najprej z bucikami pripnemo načrt narisan na
papirju. Okoli bucik vozlamo nitke. Te so privezane na lesene klekeljne. Zelo znane so pri nas idrijske
čipke. Delajo jih tudi v Železnikih in Žireh. Pa tudi drugod po svetu, a se od naših razlikujejo. Čipke so že
od nekdaj zelo cenjene, še posebej ročno narejene.
Vezenina je blago, ki je okrašeno z izvezenim vzorcem. Uporabljajo barvne niti in šivanke. Naučiti se
moramo osnovnih vezilnih vbodov.
Toliko za petek. Potrudite se.
Malo za šalo: prišel bo čas, ko ne bo več časa, da bi si vzeli čas in ta čas pride kmalu. (mišljeno je za
opravljanje šolskega dela)
Imejte se lepo in ostanite zdravi, vaša razredničarka.

