PETEK, 27.3.2020
MATEMATIKA
Rešitve včerajšnje naloge. Pravilne rezultate pokljukaj, napačne prečrtaj in na
vrhu napiši pravilno.
680 : 10 = 68
420 : 10 =42
190 : 10 =19
880 : 10 =88

1000 : 100 = 10
700 : 100 = 7
900 : 100= 9
100 : 100= 1

1. V DZ reši naloge na str. 74 in 75. Natančno beri navodila, ni težko.

SLOVENŠČINA – 2. URI
Danes je PETEK in čas za branje.
Preden začneš brati se vprašaj. Ali obstaja razlika med čarovnico in čarobnico?
Kaj pa med čarovnico in čarodejko?
1. V berilu na str. 18, glasno dvakrat preberi pesem Špela čarovnica

2. V zvezek prepiši naslov pesmi in avtorico.
3. Prepiši tudi spodnja vprašanja in nanje odgovori. Bodi pozoren na obliko
zapisa in pravopis.
 Koliko kitic ima pesmica?
 Koliko verzov ima?

ZANIMIVOST: Ali si že kdaj slišal za PALINDROME. To so beside, ki jih beremo z
leve proti desni in z desne proti levi in ima smiselen pomen. Spodnje besede
preberi naprej in nazaj. Ali ti najdeš še kakšno? Zapiši jo.
Primer: NEŽEN, POTOP, CEPEC, MARS, TREBUH

4. Še enkrat preberi svoje odgovore in popravi morebitne napake.

GLASBENA UMETNOST
Nekomu polepšaj dan in mu zapoj pesmico Nikoli slabe volje in jo spremljaj s
svojo ropotuljo, ki si jo izdelal.
Na priloženi povezavi, če imaš možnost, poslušaj pesmico. Besedilo pesmice
najdeš v nadaljevanju.
https://www.youtube.com/watch?v=OUm21EqWIqg

Lepo je pomlad' na svet
Lepo je pomlad' na svet,
začno tičice pet,
začno tičice pet
in travnik zelenet.
Lepo je polet' na svet,
začno žanjice pet,
začno žanjice pet,
pšenica rumenet.
Lepo je jesen' na svet,
začno že črički pet,
začno že črički pet,
grozdiček pa zoret.
Lepo je pozim' na svet,
začno predice pet,
začno predice pet,
kolovrate vrtet.
 To je ljudska pesem. Ponovi značilnosti ljudske pesmi.
Če imaš možnost, pesmico natisni in jo prilepi v zvezek, v nasprotnem primeru
pa pesmico prepiši v zvezek.

ŠPORT
Pojdi ven na sneg in poskusi narediti sneženega moža. Če ti uspe, prosi mamico,
da ga poslika in misliko pošlje po elektronski pošti.
Včeraj sem dobila sliko snežaka, ki ga je naredila Maja.

