ČETRTEK, 12. 11. 2020
MATEMATIKA
Pisno odštevanje števil do 100 brez prehoda
 PONOVIMO:
- odštevati začnemo pri enicah in nadaljujemo od desne proti levi,
- natančno podpisujemo.
 REŠI: SDZ str. 82/1. in 2. naloga
Pisno seštevanje števil do 100 s prehodom
 OGLEJ SI RAZLAGO NA SPODNJI POVEZAVI.
https://youtu.be/895aRrgHtrc

 REŠI: SDZ str. 83.
Napiši naslov VAJA, nato pa zapiši račune v zvezek ter jih pisno izračunaj.
Pazi na pravilno podpisovanje.

456 + 229 =

594 + 327 =

367 + 508 =

185 + 776 =

SLOVENŠČINA
REŠITVE PREJŠNJE URE:
DZ str. 73
1. naloga: V besedilu so vse ključne besede za opis poklica.
2. naloga: Avtor besedila je napisal besedilo z namenom, da predstavi oz. opiše poklic mehanika.
DZ str. 74
3. naloga: 1, 1, 1, 2, 3
4. naloga:
Vzdržuje in popravlja …
Ravna po navodilih, zamenja ali dolije
ustrezne tekočine, menja izrabljene
dele, zateguje vijake, maže gibljive
dele, razstavlja posamezne sklope vozil,
zamenjuje izrabljene dele, popravlja
pokvarjene mehanizme.

Pri svojem delu …
Uporablja dvigalko, različne izvijače,
vijačnike, ključe in nasadne ključe,
posebni računalnik.

SLOVENŠČINA (dve šolski uri)

ČE DEDEK NE ZNA PRIPOVEDOVATI PRAVLJIC
• Ena kratka šala za začetek:
Tadolga in takratka
Janezek ne pozna nobene pravljice, zato modruje pred učiteljico: »Katero pravljico vam
povem? Tadolgo ali takratko?«
»Tadolgo!«
»Ja, veste, tadolga se nikoli ne konča,« je pameten fantič.
»Potem pa takratko,« je nestrpna učiteljica.
»Ta je pa tako kratka, da je je že konec,« se domisli deček.

• Ste že slišali naslednjo pravljico?
Nekoč, bilo je leta 2010, je Rdeča kapica srečala četrtošolca. Povedala mu
je, kako jo je napadel strašni zmaj, ki je požrl njeno mamo. Na pomoč jima
je priskočil princ iz devete dežele …
Pravite, da se to ne more zgoditi? Da to ni pravljica? O, pa bi lahko bila,
razmisli, kako bi jo nadaljeval/a.
• Pisatelj Gianni Rodari je napisal sodobno pravljico o dedku, ki ni znal
pripovedovati pravljic. Predstavitev o pisatelju preberi v B/112.
• Poslušaj posnetek odlomka:

https://youtu.be/wfaS_ESDT-M

• Še sam/a preberi odlomek v B/112, 113.
• Zamešana pravljica: Predelava znanih pravljic, v kateri lahko zamešamo
dogodke, osebe, čudežne predmete. To je ena takih pravljic.
Nova naloga
- Tudi sam/a se boš preizkusil/a v pisanju zamešane pravljice oz. pravljice z
napako, narobe pravljice, kar želiš. Lahko uporabiš junake že znanih
pravljic, lahko se junaki srečajo med seboj, lahko predrugačiš njihova
imena in lastnosti … Naj tvoja domišljija nima meja!
Pazi na čitljiv zapis in pravopis. Pravljica naj bo dolga najmanj 1 stran.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

KOLIKO KRALJESTEV
Spomni se na svojo omaro z oblačili. Verjetno imaš urejeno. Majice imaš
zložene na enem kupu, hlače na drugem, nogavice imaš skupaj … Tako imamo
nad oblačili večjo preglednost.
Na Zemlji imamo veliko različnih organizmov (kot imaš ti v omari veliko različnih
oblačil). Zaradi lažje preglednosti so jih znanstveniki razvrstili v skupine.
• Sedaj pa si poglej posnetek na spodnji povezavi:
https://youtu.be/rtxcuGeQwa0

Kot si slišal, živa bitja (ali z drugo besedo organizme) delimo v tri osnovne
skupine: ŽIVALI, RASTLINE in GLIVE. Tudi človek je živo bitje. Biologi ga uvrščajo
v skupino živali.

 Preberi besedilo v učbeniku od str. 76 do str. 79.

