SREDA, 1. 4. 2020
Hej, a veš, da je danes 1. april? Če bi bili v šoli, bi drug drugega kaj »nahecali«. Vsaj
to, da ne bo športne. Saj veš, da se današnji dan imenuje »dan šaljivosti« in
norčavosti (heca)😉. Danes lahko svoje starše kaj »nahecaš«. Bodi iznajdljiv/a.
Nalog danes ni veliko in te čakajo v spodnji tabeli. Imaš pa tudi zanimivosti o 1.
aprilu. Lahko ti preberejo tudi starši, če imajo čas. Verjamem pa, da boš raje sam/a.
Le pogumno.

SLOVENŠČINA

KAAAJ?

•

Ali veš, da je BBC (iz Londona), leta 2008 predvajal video letečih
SE HECAJO?
pingvinov? Izjavili so, da so na poti proti deževnemu gozdu v Južni
Ameriki, kamor bežijo zaradi ostrega antarktičnega vremena. (1. aprilska šala)
😊 Pingvini, kot vemo, ne letijo. 😊 😊 😊

1.

Kot zanimivost:

•

april je znan kot dan norčavosti. Ta dan si ljudje privoščijo šalo (hec) na tuj
račun, s katero spravijo tistega, ki mu je šala namenjena in je ne spregleda, v zadrego.
V nekaterih deželah si lahko prvoaprilsko šalo privoščijo le do poldneva, nato pa je to
prepovedano. Od kod izvira ta običaj, ni natančno znano.
Leta 1713 je francoski sončni kralj Ludvik XIV. (14.) ta dan razglasil za “dan norcev in lažnivcev”.
Tega dne naj bi ga njegov dvorni norec tako potegnil za nos, da bi bil skoraj ob krono. (vir: RTV
Slovenija, 2018).

•
•

2. Kaj pa veš o olimpijskih igrah? Si že slišal/a to besedo?
•

Preden začneš brati besedilo V DZ na strani 44, reši 1. nalogo. Nič hudega, če ne veš veliko,
danes boš v besedilu zvedel/a marsikaj.
• Najprej 1 krat preberi TIHO, nato preberi 1 krat GLASNO. Če se ti zdi, da imaš težave, naj ti
preberejo pred glasnim branjem še starši ali pa berete izmenjaje.
3. NAPIŠI v zvezek naslov OLIMPIJSKE IGRE in datum. NARIŠI olimpijske kroge. Bodi pozoren na
barve.
* ČE ŽELIŠ, nariši še SVOJO MASKOTO. Kakšno bi imel ti? Pomisli na našo državo in na zanimivosti.
* ČE TE ZANIMA ŠE KAJ o olimpijskih igrah, lahko
prebereš na spodnji povezavi.

Program olimpijskih iger

ALI VEŠ, DA SO ZARADI
KORONAVIRUSA LETOS
OLIMPIJSKE IGRE
ODPOVEDANE?

MATEMATIKA
1. Najprej preveri naloge iz ZV na strani 55. Naredi
.
2. Hitra vaja poštevanke. PAZI, druga vrsta je deljenje (lahko štopaš, piši samo rezultate na
zadnjo stran zvezka, če imate možnost, pa ti lahko starši natisnejo – ni nujno)
8 · 7 = ___

9 · 3 = ___

45: 9 = ___

27 : 9 = ___

7 · 7 = ___

6 · 9 = ___

4 · 7 = ___

6 : 3 = ___ 72 : 8 = ___ 56 : 8 = ___

3. Sedaj v karo zvezek napiši naslov VAJA in današnji datum. Prepiši in izračunaj.
PAZI NA
ZAPIS.

18 : 3 = ___, ker je
30 : 3 = ___ , ker je
56 : 7 = ___ , ker je
72 : 9 = ____ , ker je
63 : 9 = ____ , ker je
8 · ____= 72
5 · ____ = 40
____· 7 = 21

7 · ___ = 42
____ · 7 = 63
____ · 9 = 36

18 : 3 = 6, ker je 6 · 3 = 18
____ : 3 = 9
____ : 9 = 9

PAZI!

50 : ___= 10
48 : ___= 8
8 : ___ = 8

PRVO ŠTEVILO PRI DELJENJU JE NAJVEČJE!

___ : 6 = 9
___ : 9 = 4

4. Nadaljuj z delom v DZ str. 36. Račune in odgovore pri besedilnih nalogah napiši v zvezek.
5. Za utrjevanje lahko rešuješ še v RJI, 1. del na strani 62.

GL ASBENA UMETNOST
•
•
•

Ob besedilu zapoj pesmico Petelinček je na goro šel.
Če že znaš besedilo, lahko igraš na ropotuljo, ki si jo naredil že kar nekaj časa nazaj, lahko
uporabiš tudi kuhalnice ali ploskaš. Skratka – ob glasbi SE IMEJ LEPO
.
Ne pozabi na ilustracijo pesmice.
Pesmico najdeš na https://www.youtube.com/watch?v=OjNjEkjUxmE

ŠPORT
•

Za šport še vedno velja, da si vsak dan na svežem zraku in da se razgibaš z vajami pred vsako
nalogo. Tukaj pa imaš še nekaj zanimivih vaj, ki jih lahko preizkusiš. Če katere od sob nimate, jo
enostavno spustiš.

ANGLEŠČINA
Učiteljica angleščine ti je tudi za ta teden dala naloge. Objavi jih tudi na spletni strani šole, 3. b razred. Imaš jih pa
tudi tukaj. Dana so vsa navodila za delo.

3. razred – 3. teden
povezava Padlet
STARŠI – učiteljica prosi, da uporabljate brskalnik Google Chrome za reševanje učnih listov, ker mogoče drugod
ni zvoka.

