PONEDELJEK, 20. 4. 2020
Začeli smo že peti teden šolskega dela, ne da bi se videli v šoli. Upam, da ti je bil
športni dan v petek všeč, da si se spočil in da si pripravljen na delo. Vse naloge
so take, da ti ne bodo delale težav, le dobro beri navodila in ne bo težko.

MATEMATIKA
Tistim, ki so mi poslali slike računov deljenja, sem že odgovorila in jih pohvalila,
da zelo dobro pisno delijo. Ostale pa bi spomnila, da mi še pošljejo, če mi še
niso.
Rešitve četrtkove naloge. Preglej in popravi.

1. V zvezek prepiši račune in jih izračunaj. Ne pozabi na preizkus!
498 : 7 =
6345 : 3 =
8002 : 6 =
7611 : 5 =

2. V RJI reši naloge na str. 60 in 61.

6109 : 9 =
4320 : 6 =
1321 : 2 =
3298765 : 3 =

DRUŽBA

V učbeniku na str. 60 in 61 si preberi in oglej slike o domači pokrajini.
Ugotovil si, da je domača pokrajina je območje, kjer živiš s svojo družino, kjer
živijo tvoji sosedi in prijatelji. To so poleg tvojega kraja lahko tudi kraji, ki jih
pogosto obiščete ti in drugi krajani zaradi dela, zdravstvene oskrbe ... Poleg
krajev so v domači pokrajini še vzpetine, ravnine, vode, rastje, ...
Domača pokrajina je del ene ali več OBČIN.
OGLEJ SI ZEMLJEVID OBČINE VELIKE LAŠČE

Na povezavi si preberi opis naše občine.
https://www.velike-lasce.si/obcinske-strani/predstavitev-obcine
1. v zvezek napiši naslov DOMAČA POKRAJINA in prepiši in dopolni spodnji
zapis.

Občina __________________________________

Občina je območje, kjer prebivalci urejajo pomembne skupne stvari (ceste,
vodovod, odvoz in odlaganje odpadkov, šole, knjižnice, ...).
Občinsko središče naše občine je v ___________________.
Na občinskih volitvah vsake 4 leta volimo župana. Župan naše občine je
_______________________. Županu pomaga še podžupan. Občinski svet ima
12 članov oz. svetnikov.
Občina je lahko razdeljena na krajevne ali vaške skupnosti. Mesta pa na četrtne
skupnosti.
Naša občina je razdeljena na krajevne skupnosti.
Naše sosednje občine so: Dobrepolje, Sodražica, Ribnica, Bloke, Cerknica, Ig,
Škofljica in Grosuplje.
Živim v _____________________.

SLOVENŠČINA
Rešitev naloge na str. 49 v DZ.
Str. 49
Prošnje so napisali: Uprava zdravstvenega doma, Nataša, Nina, Anja.
Namenjene so ljudem v čakalnici, Andreju, mami, babici.
Sporočilo Andreju je napisala Nataša, njegova žena, Nacetova mama.
Sporočevalci so zaposleni v zdravstvenem domu, naslovniki pa so pacienti, ljudje, ki pridejo po
zdravniško pomoč.
Prošnjo bi poslal/-a po pošti babici, ker je napisana v obliki pisma in je obsežnejša.
Med krajem in datumom stoji vejica. Datum zapišemo tako, da za vsako števko stoji pika, za piko pa
je presledek.
Str. 50
Za nagovorom lahko stoji vejica ali klicaj. Če za nagovorom stoji vejica, se prošnja nadaljuje z malo
začetnico, če pa za nagovorom stoji klicaj, moramo prošnjo nadaljevati z veliko začetnico.

Za ponovno poslušanje razlage lahko klikneš na spodnjo povezavo.
https://www.youtube.com/channel/UC6QoLeVLeSCQumHas1YTU-Q
1. V DZ reši naloge na str. 51, 52. Bodi pozoren na obliko zapisa in pravopis.

DOPOLNILNI POUK
Vadi in utrjuj pisno deljenje. Lahko rešuješ naloge na Moji matematiki ali pa si
izbereš kakšno stran v RJI.

