Rešitve za MAT 6. 4. 2020
Računi deljenja:
1. 14243, ost. 60
2. 12126, ost. 45
3. 10434, ost. 45

MAT
Preverjanje znanja deljenja, rešuj zbrano, preveri s preskusom, meri čas reševanja, pošlji sliko iz zvezka do
četrtka, 16. 4. 2020.
Število 308659 deli z 62, 28, 97 in 84.
Nato reši naloge z besedilom v DZ str. 68 in 69.

SLJ
Ugotavljam, da nekateri učenci niso naredili plakata za opis rastlin po navodilu. Popravite in dopišite. Primer
plakata je v DZ str. 62, nal. 2.
Upam, da ste znali odgovoriti na vprašanja v DZ 67/2. Odgovore mi pošljite do petka, 17. 4. 2020.

Nadaljujemo v DZ str. 68. Pri nalogi 4 si pomagajte s kolačnikom na prejšnji strani in razlago ob njem.
Anketo bi lahko izvajali v šoli. Vprašala bi vas, katero sadje in zelenjavo imate najraje. Lažje bi se odločili, kaj
ponuditi za malico ali za šolsko shemo.
Oglejte si stolpčni diagram v nalogi 5. Vidite, da so jedi napisane na levi strani, na spodnji strani pa so števila, ki
povedo, koliko otrok je izbralo določeno hrano. Na naslednji strani morate vpisati spremno besedilo za ta
diagram. Uporabite besede: največ, najmanj je bilo enako. Natančno zapišite povedi!
Preberite še nalogo 6 in dopolnite manjkajoče na str.70. Primer je že pokazan na str. 66. Iz kate rih delov je
sestavljen anketni list?

NIT
Prepišite v zvezek, poiščite kakšne slike in jih nalepite spodaj. (Ni treba poslati na ogled)
Naslov: Voda v telesu
Človek dobi vodo s hrano in pijačo. Voda je v sočnih sadežih, zelenjavi, (lubenice, kumare), v mleku, sokovih,
juhi. Popiti moramo približno 2l vode dnevno.
Odvečne snovi izločimo iz telesa preko urina, znoja, pri dihanju.

Koristne snovi potujejo v celice s krvjo.
V laboratorijskih preiskavah ugotovijo, katere snovi se nahajajo v krvi in urinu.
Voda je zelo pomembna tudi za ohlajanje telesa, saj telo uravnava telesno temperaturo.

DRU
V zvezek prepišite besedilo.
Naslov: Gospodarstvo v obsredozemskem svetu.
Značilne obsredozemske gospodarske dejavnosti so kmetijstvo, (sadjarstvo, vinogradništvo, oljkarstvo,
pridelava zgodnje zelenjave), solinarstvo, ribolov, promet, (Luka Koper, letališče) in turizem. Turizem povezuje
naravne in kulturne zanimivosti, kulinariko, hotelske storitve, športne dejavnosti, nego telesa, koncerte,
turistične kmetije, osmice, arhitekturo, šege in navade ter prijazne ljudi.
Nadajujemo naslednjič. Obvezno si oglejte v sredo ob 15.45 Slovenski vodni krog Bloščica in v četrtek ob i sti uri
Slovenski vodni krog Rašica. Za vsako oddajo napiši v zvezek vsaj 5 zanimivosti. Snov se tesno povezuje s
snovjo DRU in našo domačo pokrajino. (Rašica)Zapisov mi ni potrebno pošiljati, pogledali si jih bomo v šoli.

Dela je veliko, ampak v četrtek imamo na programu tehniški dan, pa boste imeli za vse naloge
dovolj časa. Redno ponavljajte snov, saj sledijo preverjanja znanja. Slišati je, da nekateri otroci
ne delajo. Organizirajte si delo, delajte sproti in vmes veliko telovadite. Če potrebujete pomoč,
me pokličite!

