SREDA, 27. 5. 2020
Današnja videokonferenca od 12.00 je namenjena vsem, ki imate kakšno vprašanje, vam je kaj
nerazumljivo ali bi želeli, da skupaj rešimo nalogo ali pa da samo malo poklepetaš z razredom.

SLOVENŠČINA

1. Preglej naloge v DZ:
DZ 76

Med dvema stavkoma (dejanjema) stoji vejica.
Pred besedo in ali ter.

DZ 78/2

Medtem ko sem zlagal stvari v vrečko, je zazvonil telefon.
Medtem ko kuham kosilo, poslušam glasbo.
Medtem ko mi je očka popravljal letalo, sem pometel garažo.
Mama mi je čistila jakno in me oštevala.
Medtem ko so sosedovi delali na vrtu, so jim vlomili v hišo.
Sanja se sladka s piškoti in srka hladno limonado.

2. Sedaj znaš, kako se izrazimo (povemo), ko nekaj počnemo istočasno, hkrati.
Danes boš spoznal, kako se izrazimo (povemo), ko počnemo stvari NEISTOČASNO
(ZAPOREDNO). To pomeni, da najprej naredim eno stvar, nato pa drugo.
Ko povem, da sem naredil eno stvar, vstavim vejico ali besedo in/ter in nato povem, da sem naredil
še drug stvar.
Primer:
Napisal sem domačo nalogo, potem sem posesal sobo.
Napisal sem domačo nalogo, nato sem posesal sobo.
Ko sem napisal nalogo, sem posesal sobo.
Potem ko sem napisal nalogo, sem posesal sobo.

3. Reši vaje DZ str. 79 (napiši 3 povedi) in 80 (3. naloga se nadaljuje še na str. 81).

MATEMATIKA
1. Preveri rešitve v delovnem zvezku in popravi napake.
DZ 22/1.naloga

Vse tri krave so dale v enem dnevu 63 litrov mleka.

DZ 22/2.naloga
1 l = 10 dl
2 l 4 dl = 24 dl
12 dl
JOGURT
SMETANA
SLADOLED
Največ mleka potrebujejo za smetano.
Za smetano potrebujejo 12 dl več mleka kot za sladoled.
Za vse mlečne izdelke skupaj potrebujejo 66 dl (6 l 6 dl) mleka.
Za 4 sladolede bi potrebovali 48 dl (4 l 8 dl) mleka.
DZ 23/3.naloga

DZ 23/4. naloga
SOK (1/2 l)

2 l = 20 dl
SIR

82 l : 2 l = 41
Vsak dan napolni 41 takih steklenic.

ŠAMPON (2 dl)

SIRUP (3/4 l) SOK (3dl) PARFUM (1 dl)

DZ 23/5. naloga
3 dl pobarvaš do 3. črtice
½l
pobarvaš do 5. črtice (pol od 10 dl je 5 dl)
1/5 l pobarvaš do 2. črtice (10 dl : 5 = 2 dl)
DZ 23/6. naloga

C Oba sta spila enako.

2. Danes bomo nadaljevali z merjenjem PROSTORNINE.
PONOVIMO:
1 liter = 1 l
1 deciliter = 1 dl
1 l = 10 dl
2 l = 20 dl
Večje prostornine merimo s hektolitri.
1 hektoliter = 1 hl
1 hl = 100 l
Zapiši v zvezek, se nauči in uporabi pri reševanju nalog:

1 hektoliter = 1 hl
1 hl = 100 l

3. Reši naloge v DZ str. 24 in 25.

hl

l

dl

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Podrobneje bomo spoznavali človeško telo.
Človeško telo je sestavljeno iz celic, ki jih lahko opazujemo pod mikroskopom.
V telo prihajajo različne snovi (hrana, voda, zrak), ki jih potrebujemo za življenje, rast, gibanje, učenje,
delo … Nerabne snovi pa se iz telesa izločajo (seč, znoj, blato, izdihan zrak …).
Preberi si snov v učbeniku na strani 46, 47. Dobro si oglej tudi skico telesa na strani 47 in zapis ob
njej.
Zapiši v zvezek:
V TELO IN IZ TELESA
U/46, 47

27. 5. 2020

LIKOVNA UMETNOST
Prejšnji teden si narisal cvetoč travnik s črnim flomastrom. Je tvoj travnik že zacvetel?
Če ni, imaš danes čas, da ga končaš in fotografijo na naši spletni likovni razstavi (tam kjer so že 3D
roke in baloni): https://padlet.com/renatagradisar/yk83z4yrkm7i

