PONEDELJEK, 4. 5. 2020

Počitnice so za nami, pred nami pa je že sedmi teden učenja na
daljavo. Verjamem, da si se med počitnicami zabaval in si napolnil
baterije za šolsko delo. Skupaj bomo zmogli.
MATEMATIKA
Zaključili smo 3. DZ, sedaj pa gremo na zadnjega, četrega.
1. V DZ na str.6, si oglej ponovitev pisnega množenja. To že znaš!
2. Reši naloge na str. 6. Račune in odgovore piši v zvezek.

SLOVENŠČINA
Danes boš ponovil in nadgradil znanje o zahvali. V ta namen sem posnela
razlago, ki si jo lahko ogledaš na spodnji povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=PMgWDWrnQOQ
1. V DZ si na str. 56 oglej in preberi primere ZAHVAL.
2. Reši naloge na str. 57 in 58.

DRUŽBA
Prejšnjo uro si spoznal kaj so to NARAVNE SESTAVINE POKRAJINE.
Naravne sestavine pokrajine so:
podnebje
relief
vode
prst
kamnine
rastlinstvo in živalstvo
1. Spodaj si oglej letalsko fotografijo in zemljevid občine Velike Lašče. Poišči šolo,
pokopališče, trgovino…

Letalska fotografija Veliki Lašč

Zemljevid občine Velike Lašče

V zvezek zapiši:

NASELJA V DOMAČI POKRAJINI (U/66, 67)

Velke Lašče so središčno naselje naše občine. Vanj po opravkih
(šola, trgovina, občina, zdravstveni dom, knjižnica, banka, cerkev, pošta,
frizer, gostilna, vrtec, cvetličarna …) prihajajo prebivalci okoliških krajev.
V nekaterih naseljih poteka le ena dejavnost.
Po pomenu ločimo več vrst naselij:

SPALNA NASELJA – V njih ni različnih dejavnosti, ljudje odhajajo na
delo drugam, umirjen promet (30 km/h).
KMEČKA NASELJA- Kmečka naselja prepoznamo po kmetijah in
pridelovalnih površinah.
TURISTIČNA NASELJA – prepoznamo jih po hotelih, športnih objektih,
parkih.
POČITNIŠKA NASELJA – so naseljena običajno le ob koncu tedna in
med počitnicami. Prepoznamo jih po vikend hišicah.
Naselja se razlikujejo še po:
• legi ,
• velikosti ,
• obliki (mesto, zaselek, vas - obcestna, gručasta, razložena),
• starosti,
• pomenu.

2. V zvezek nariši zastavo in grb naše občine (lahko ju tudi natisneš in izrežeš, če
imaš možnost).

GRB

ZASTAVA
DOPOLNILNI POUK in DSP
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 šlo.
Če nimaš možnosti na računalniku, naredi str. 69 v RJI.

