PETEK, 8. 5. 2020
Danes je videokonferenca ob 13.00. Namenjena je vsem, ki pri pisnem deljenju še niste najbolj
sigurni ter tistim, ki boste v naslednjem tednu vprašani matematiko.
Danes je petek in čas je, da pregledaš vse naloge tega tedna, jih dokončaš in narediš v celoti.

MATEMATIKA
1. Rešitve nalog: DZ stran 84 in 85:
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2. Kako ti gre deljenje?
Reši naloge v DZ na strani 89. Pri vsakem primeru je potrebno narediti tudi preizkus.

ŠPORT
Danes spet ponavljamo spretnostne naloge (vaje za koordinacijo), tudi danes si izbereš vsaj 10
nalog, od tega naj bodo vsaj 3 take, ki jih v do sedaj še nisi ali pa take, ki ti povzročajo težave.
Ti gredo vse čisto enostavno? Lahko si izmisliš še kakšno svojo vajo.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=m1Qck6lNHYY.
Vaje izvajaj na mreži kvadratov tako, da se premikaš iz kvadrata v kvadrat na sledeč način:
1. Tek (v vsak kvadrat stopiš le z eno nogo)
2. Vaje z žogo – izpadni korak naprej z žogo v rokah
3. Vaje z žogo – sonožni poskok v kvadrat – žogo odbij od tal tako, da se odbije iz naslednjega

kvadrata in jo ujemi v roke
4. Poskoči v kvadrate sonožno – enonožno (izmenično)
5. Skači: sonožno – leva noga - desna noga
6. Skači: sonožno – skupaj – narazen
7. Sonožni poskoki z vrtenjem za pol kvadrata
8. Bočni sonožni poskoki ven – notri
9. Slalomski poskoki (sonožno z leve črte na desno)
10. Poskoki po levi nogi
11. Poskoki po levi nogi v kvadrat in ven s kvadrata
12. Poskoki po desni nogi
13. Poskoki po desni nogi v kvadrat in ven s kvadrata
14. Odriv z noge na nogo
15. Odriv z zunanje noge
16. Bočni skiping
17. Križni koraki
18. Tek bočno notri – ven
19. Menjava naprej nazaj
20. Narazen – leva – narazen – desna
21. Hitre bočne menjava
22. Zahtevnejše vaje

SLOVENŠČINA

1. Preglej nalogo v DZ str. 57 in popravi
Nogometaš s številko 10 se je zahvalil za pohvalo.
Deklica se je zahvalila za rolerje.
Mama se je Nacetu zahvalila za pomoč.
Zahvalile so se z besedo HVALA.
Na zahvalo se je odzval Nace, ki je rekel: Ni za kaj.
Primerni odzivi na zahvalo (si jih podčrtal) so:
Oh, malenkost. Saj ni bilo težko.

Prosim.

2. Če želimo zahvalo poslati po pošti, jo napišemo v obliki pisma.
Deli zahvale in prošnje so enaki. Tudi pravila pisanja so enaka.

3. Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 58, 59 in 60.

RAČUNALNIŠKO USTVARJANJE
Si fotografiral tiste naloge tega tedna, ki sem jih zahtevala, in mi jih poslal? Narediš to že sam?

Navodila za pošiljanje preko spletne pošte so na tej povezavi.
Na spletno pošto arnes se lahko prijaviš tudi na telefonu. Nato pa slediš zgornjim navodilom in mi
pošlješ fotografije.
Gre? Če ne gre, mi sporoči.

