SREDA, 25. marec 2020
1. SLJ
POTREBUJEŠ:
• DZ, 2. del (str. 38 – 44)
Danes boš preveril, koliko si se naučil.
Tokrat si delal sam, brez učiteljice na blizu, zato bodi ponosen na svoje znanje.
Med delom si lahko pomagaš s spodnjima sličicama o rabi predlogov.

Spodaj napisane naloge morate narediti vsi, ostale pa tisti, ki jih želite in imate pri slovenščini boljše
ocene.
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2. MAT
POTREBUJEŠ:
• DELOVNI ZVEZEK
REŠITVE Preveri včerajšnjo nalogo.
52/3
1 meter ima 10 decimetrov.
1 meter ima 100 centimetrov.
1 decimeter ima 10 centimetrov.
54/4
petelin 34 cm
Za 184 cm.
54/5
Smreka
Cipresa
Hrast
Kostanj

pes 75 cm

184 dm
91 dm
80 dm
66 dm

konj 218 cm

krava 245 cm

43/14

Danes reši naloge v DZ str. 54/1. naloga.
Na mizo si postavi 4 različno velike knjige.
Najprej oceni njihovo višino, nato jo še izmeri. Na ta način se uriš v oceni dolžine!
Katero mersko enoto boš uporabil? Centimetre, seveda
55/5. naloga
Rešuj tudi naloge na Moja matematika.

3. NIT
Ti je šlo delo z elektronskim učbenikom?
Če ne veš, kako po straneh naprej, si poglej spodnjo sliko. Čisto spodaj (na levi in desni, imaš znak <
ali >, če se ga dotakneš z miško, se pojavi napis naprej > ali nazaj<).

Danes še enkrat preberi in reši naloge, da svoje znanje utrdiš.
Povezava je enaka kot v ponedeljek: https://eucbeniki.sio.si/nit4/1320/index.html (do sorodniki so si
podobni.)

4. LUM
Danes boš na povezavi dobil navodila, kako lahko sam ustvariš iluzije (prevare za možgane). Če ti bo kdaj
dolgčas, se jih lahko lotiš.
Za likovno nalogo pa po navodilih nariši 3D ROKO.

5. RAČUNALNIŠTVO
Ves ta čas uporabljaj elektronsko pošto, saj veš, da je to zdaj ena od dovoljenih oblik druženja
.
Ker ste se že seznanili z ustvarjanjem v Power Pointu, lahko pripravljaš predstavitev, kako boš
preživel čas, ko smo povezani samo na daljavo. Lahko posnameš tudi kakšno fotografijo…
Če nimaš možnosti ustvarjanja Power Pointa, si lahko vse skupaj napišeš na list in bomo uredili pri
uri računalništva.

