SREDA, 25. 3. 2020
Danes te zopet čakajo nove naloge. Pripravi si stvari po urniku. Danes je na urniku tudi
angleščina. Ne pozabi pogledati, kaj ti je napisala učiteljica Katja. Med delom si vzemi krajše
odmore, popij požirek vode in naredi nekaj počepov.
SLOVENŠČINA
Danes boš iskal/a podatke v razpredelnici. Odpri DZ na strani 41. Preberi besedilo in ustno
odgovori na vprašanja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V katerih panogah so tekmovali na športnem dnevu?
Kdo je dosegel 1. mesto pri teku na 400 m ?
V kateri disciplini je tekmoval Ožbej? Katero mesto je dosegel ?
Koliko cm je v daljino skočil Tadej ? Na katero mesto se je uvrstil?
Katarina je pri metu žogice zbrala 20 točk. Za katero mesto je to zadostovalo ?
Kdo je skočil v daljino 250 cm ?
Koliko točk je pri teku zbral Enej?

Sedaj reši 2. nalogo. Na črtice boš pisal/a števke. Ne pozabi, kaj si se včeraj naučil/a- kdaj
pišemo števko s piko in kdaj brez pike.
V zvezek s črtami napiši naslov Vaja. Nato prepiši povedi od 5. vrste do konca. Pazi na
estetski zapis.

MATEMATIKA
V karo zvezek napiši naslov MNOŽENJE S ŠTEVILOM 0
Zapomni si : KO MNOŽIMO Z 0, JE REZULTAT VEDNO 0 !!!
Zapiši
1.0=0

6.0=0

2.0=0

7.0=0

3.0=0

8.0=0

4.0=0

9.0=0

5.0=0

10 . 0 = 0

Prepiši račune in izračunaj
9.9=

7.8=

6.3=

5.9=

7.7=

8.5=

3.4=

9.1=

10 . 10 =

8.4=

5.5=

9.4=

6.6=

8.0=

4.7=

27 : 3 =_____, ker je _________________
63 : 7 = _____,ker je __________________
16 : 4 = _____, ker je _________________
45 : 5 = ______, ker je __________________
18 : 6 = ______, ker je __________________
72 : 8 = ______, ker je __________________
6

: 1 = ______, ker je _________________

Reši še naloge v DZ na strani 30 in v ZV na strani 51/ 2. in 3. nalogo.
ŠPORT
Danes bo zunaj kar hladno. Zato predlagam, da malo potelovadiš kar v sobi. Teci na mestu,
nato naredi 5 gimnastičnih vaj, vsako vajo ponovi 7 krat. Povadi stojo na lopaticah.
Potem postelji svojo posteljo in še kaj postori po hiši. Dobro se obleci in pojdi z enim od
članov družine hodit v naravo in opazuj snežike.

GLASBA
Če si naredil/a včerajšnjo likovno nalogo, danes zapoj pesmico Jaz imam pa goslice in Jaz pa
grem na zeleno travco (upam, da se še spomniš ) Na you tube lahko poiščeš Kavboj Jaka in
zaplešeš in preseneti mamico.
V prostem času si na televiziji poglej kakšno poučno ali pa otroško oddajo. Želim ti lep dan.

