PONEDELJEK, 11. 5. 2020
Ne boste verjeli, začeli smo že z osmim tednom učenja na daljavo. Verjetno se
že sprašujete, kaj bo z ocenjevanjem. Do konca šolskega leta morate dobiti
oceno še pri DRU, SLJ in GUM. V tem tednu vam bom sporočila natančne
datume ocenjevanja. Pri DRU ste že dobili vprašanja, pri SLJ je snov iz 2. dela
DZ, pri GUM pa morate znati zapeti vse pesmice, note in vpisovanje not v notno
črtovje ter vrste glasbil in glasbila, ki spadajo vanje. Vprašani boste ustno v šoli
po vnaprejšnjem dogovoru s starši. V tem tednu pa te čaka v četrtek ŠD in v
petek ND. Zanimivo bo!

MATEMATIKA
1. Za ponavljanje in utrjevanje reši v DZ naloge na str. 9.
Danes se boš spomnil tehtanja, ki si ga spoznal že lansko leto. Doma poišči
nekaj snovi in na embalaži preberi koliko tehtajo.
Kot si ugotovil so snovi različno težke in tudi teže so izražene z različnimi
merskimi enotami. ( g, dag, kg)
PONOVIMO:

2. Oglej si učno snov o tehtanju v DZ na strani 10.
3. V zvezek napiši naslov TEHTANJE in prepiši spodnji zapis.

Pripomoček za tehtanje je tehtnica. Težo izrazimo z različnimi enotami.
KILOGRAM – kg
DEKAGRAM – dag
GRAM – g
1kg = 100 dag
1kg = 1000g
1dag = 10 g
4. V DZ reši naloge na str. 11.

SLOVENŠČINA
Tistim, ki so mi poslali zahvale moram povedati, da vam zgradba ni delala težav.
Niste bili pa pozorni pri zapisu datuma. Po piki mora biti viden presledek. Npr:
11. 5. 2022
Pazite tudi na obliko zapisa. Biti mora brez napak, čitljiv in estetski, saj je
namenjen drugim. S tem izkažemo spoštovanje in odnos.
Sedaj pa gremo še na OPRAVIČILO.
1. V DZ na str. 63 glasno ob slikah sestavi zgodbo in jo pripoveduj.

2. Svojo pripoved zapiši v zvezek. Naslov je Zlomljeno ravnilo. Pazi na UVOD,
JEDRO IN ZAKLJUČEK.

3. V zvezek prepiši roza opomnik na str. 64 v DZ in odgovori na vprašanja na
isti strani. Pazi na obliko zapisa.

DRUŽBA
Upam, da ti vprašanja niso delala velikih težav.
Danes bomo spoznavali GOSPODARSKE DEJAVNOSTI.
Za življenje potrebujemo tudi hrano. Po navadi jo kupimo v trgovini. Sedaj pa je
ravno takšna situacija, da ni priporočljivo hoditi veliko v trgovine.
Kako so pa včasih dobili hrano? Tako je, pridelali so si jo sami oziroma KMETJE.

Danes se s KMETIJSTVOM ukvarja veliko manj ljudi kot v preteklosti, saj lahko
en kmet s sodobnim načinom kmetovanja pridela hrane za več sto ljudi.
KMETIJSTVO delimo na različne panoge:
- ŽIVINOREJO
- POLJEDELSTVO
- SADJARSTVO
- VINOGRADNIŠTVO.

Poleg KMETIJSTVA pa poznamo tudi RIBIŠTVO.

V Sloveniji je zelo veliko tudi gozdov. Pomembna dejavnost je tako tudi
GOZDARSTVO. Drevesa posekajo, les pa predelajo v lesni in papirni industriji.
Les ljudje uporabljajo tudi za kurjavo.

2. V učbeniku preberi in si oglej fotografije na str. 68 in 69.
2. V zvezek napiši naslov GOSPODARSKE DEJAVNOSTI in prepiši spodnji zapis.
KMETIJSTVO je dejavnost s katero pridobivamo hrano.
Kmetijstvo delimo na:
- ŽIVINOREJO
- POLJEDELSTVO
- SADJARSTVO
- VINOGRADNIŠTVO
- RIBIŠTVO je tudi dejavnost s katero pridobivamo hrano.
Sorodna dejavnost je GOZDARSTVO, ki nas oskrbuje z lesom.

DOPOLNILNI POUK
V Moji matematiki, sem ti označila domačo nalogo, ki jo moraš narediti, da boš
ponovil in utrdil svoje znanje. Jaz pa bom preverila kako ti je USPELO.

