SREDA, 20. maja 2020
1. SLJ
Če ti je ostala še kakšna naloga iz DZ str. 70 – 73 jo reši in nato preveri pravilnost
rezultatov.
REŠITVE:
2.naloga:
1. besedilo: OPRAVIČILO, OPROSTI
2. besedilo: ZAHVALA, HVALA
3. besedilo: PROŠNJA, PROSIM
3. naloga:
…prošnjo. …zahvalo. …opravičilo.
4. naloga:
Jan se je opravičil Anžetu, ker mu je izrekel več grdih besed in je bil do njega zelo
neprijazen.
Sara je zahvalo napisala teti.
Hvaležna je za knjigo in pozornost.
Hvala ti.
Prošnjo je napisal Tim.
Očeta prosi, če ga pride gledat na hokejsko tekmo.
5. naloga:
Očka!
Mala vas, 15. 5. 2020
Zelo sem hvaležen, ker si me prišel gledat na tekmo.
Lep pozdrav
Tim
6. naloga:
Spoštovani Brinovi starši!
Velike Lašče, 15. 5. 2020
Zahvaljujem se vam, ker ste me vzeli s seboj na vaš dvodnevni izlet. Bilo je
nepozabno.
Lepo vas pozdravljam,
Alenka

7. naloga:
Draga babi in dedek!
V petek, 22. maja 2020, ob 15. uri se vrnem iz šole v naravi. Ker sta očka in mama takrat še
v službi, vaju prosim, če me lahko prideta iskat. Čakal vaju bom pred šolo.
Lepo vaju pozdravljam,
Klemen
8. naloga:
Nikoli ne pozabi reči HVALA, PROSIM, OPROSTI.

2. MAT
Danes bomo začeli novo snov – tehtanje. Zato danes v shrambi poišči različne sestavine,
poglej, koliko tehtajo (piše na embalaži) in jih »potežkaj« (vzemi jih v roke, da dobiš
občutek, koliko je to).

Danes začenjamo s TEHTANJEM.
Naprava za tehtanje se imenuje tehtnica.
Osnovna merska enota za tehtanje je gram (g).
10 x večja enota je dekagram (dag).
1000 x večja enota je kilogram (kg).

Če si pobrskal po shrambi in našel
- pecilni prašek ali vanilin sladkor, ki tehta približno 10 gramov (10 g),
- maslo, ki tehta 25 dekagramov (25 dag)

-

in sladkor ali moko, ki tehta 1
kilogram (1 kg).

V zvezek zapiši, se nauči in uporabi pri reševanju nalog:

TEHTANJE

20. 5. 2020

1 kilogram = 1 kg

1 kg = 100 dag = 1000 g

1 dekagram = 1 dag

1 dag = 10 g (10 dag = 100 g)

1 gram = 1 g

Reši naloge v DZ str. 10, 11, 12 in 13 (bodi pozoren na mersko število in mersko enoto).

3. NIT
Danes si oglej posnetek, v katerem boš spoznal kraljestvo gliv:
https://www.youtube.com/watch?v=LkqxTgevJbA&app=desktop

Ustno odgovori na vprašanja:
1.
2.
3.
4.
5.

Kako imenujemo napravo, s katero opazujemo večino gliv?
Kje živijo (kje najdemo) glive?
Ali glive živijo tudi na človeku? Pojasni.
Kako se prehranjujejo glive?
Kaj moramo narediti s hrano, ki nam splesni?

4. LUM
Danes boš risal s peresom ali tankim flomastrom na list velikosti A4 (velik zvezek).
Narisal boš cvetoči travnik.
Cvetlice nariši poenostavljeno (glej fotografije spodaj).
Cvetlice naj bodo različnih oblik in velikosti, da boš zapolnil ves list.
Na spodnjih fotografijah imaš nekaj idej za ustvarjanje.

