PETEK, 20. 11. 2020
Danes so na vrsti predmeti: slovenščina, družba, matematika in šport.
MATEMATIKA
Preden začneš z delom, si pripravi geotrikotnik, svinčnik in zvezek.
Zapiši naslov v zvezek: PRAVOKOTNOST
Dobro si ogledaš delovni zvezek na straneh 82. in 83. Svoj geotrikotnik položi
tako, kot kaže slika v delovnem zvezku.

https://www.youtube.com/watch?v=adFoL5GaVjE
V zvezek nariši:
a) Daljici AB in CD, ki se med sabo sekata pravokotno
b) Premici p in r, ki sta pravokotni (namig: rešitev slika zgoraj)
c) Poltrak k in premico d, ki sta pravokotna en na drugega.
Pazi na pravilen zapis črk in znak za pravokotnost! Ga najdeš?

Sedaj odpri delovni zvezek in za vajo reši še naloge na strani 82. in 83., na strani
84. pa nalogo 3. in 5.
Rešitve bomo pregledali na video učni uri.
DRUŽBA
Čas je za spoznavanje naše države Slovenije. Oglej si spodnje posnetke:
https://www.youtube.com/watch?v=82q7wAZLKPY
https://www.youtube.com/watch?v=P8GjuWzdL8Q
https://www.youtube.com/watch?v=c8pgM8-Bfbo&feature=youtu.be
Sedaj je čas za fit stimulacijo: v stanovanju se z levo dlanjo dotakni 5 predmetov
enake barve.
Odpri zvezek in učbenik na strani 33. Napiši naslov:
SLOVENIJA NA ZEMLJEVIDU EVROPE
V nemi karti Slovenije, ki jo moraš imeti prilepljeno ali narisano v zvezku
(objavljena v spletni učilnici), vriši strani neba in na pravo mesto dopiši sosednje
države Slovenije. Pri vsaki sosednji državi vpiši še glavno mesto te države.
ŠPORT
Ogrevanje:
https://www.youtube.com/watch?v=GzVR5Wz9On0
Joga za otroke:
https://www.youtube.com/watch?v=KUY7oPpNLX0

SLOVENŠČINA
Danes naš čaka branje poezije. Večkrat preberi pesem slovenske avtorice iz
Slovenj Gradca - Aleksandre Kocmut: Svet ni »like«!
Aleksandra Kocmut:
Svet ni »like«

V zvezek napiši naslov in avtorico ter v celih povedih odgovori na vprašanja.
1. Koliko kitic ima pesem?
2. Katera kitica je najdaljša in katera najkrajša?
3. Kdo je lahko po tvojem mnenju glavna književna oseba in zakaj?

4. Kakšno sporočilo ima zate pesem? Si tudi ti kdaj doživel/-a kaj
podobnega?
5. Kaj pomeni: »da je zaslon le podoba, odsev sveta«?
6. Ilustriraj pesem.

Tako! Sedaj je tvoje tedensko delo pri koncu. Zaslužil/-a si si počitek. Do
prihodnjega tedna se pripravi na ustno oceno in govorni nastop pri slovenskem
jeziku.

Želiva vse dobro in veliko zdravja!
Učiteljici

