PONEDELJEK, 18. 1. 2021
MATEMATIKA

MERIMO - Ponovimo in utrdimo
 Reši naloge:

1 PRETVORI V MILIMETRE.
4 cm =___

14 cm= ___

21 cm 2 mm = ___

56 cm= ___

100 cm= ___

4 cm =___

3 cm 5 mm= ___

6 cm 9 mm= ___

30 cm 2 mm= ___

2. PRETVORI V CENTIMETRE.
4 dm= ___

80 mm = ___

12 dm= ___

13 dm = ___

100 mm= ___

21 dm=___

1 dm 3 cm=___

21 dm 1 cm= ___

3 dm 4 cm=___

3. PRETVORI V DECIMETRE.
5 m =___

200 cm= ___

150 cm = ___

3 m 7 dm=___

4 m 3 dm = ___

5 m 50 dm= ___

4. PRETVORI V METRE.
1 km = ___

70 dm= ___

6 km= ___

250 dm= ___

50 dm= ___

9 km= ___

10 dm = ___

2 km 40 m= ___

1 km 20 m= ____

5.PRETVORI V KILOMETRE.
2000 m =___

7000 m = ____

9000 m = ___

SLOVENŠČINA

BESEDE Z LJ IN NJ
 Na spodnji povezavi si oglej posnetek, s pomočjo katerega boš ponovil/a,
katere vrste povedi poznamo.
https://youtu.be/DnxLToNPD10

 Sedaj pa v zvezek za SLJ napiši naslov Besede z LJ in NJ.
 Iz besed: šolski, učiteljica, čebelnjak, nedelja, vodnjak in
stanovanje napiši bogate povedi. Za vsako besedo je ena poved. Dve
povedi naj bosta pripovedni, dve vprašalni in dve vzklični. Na koncu imaš
napisanih 6 povedi.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

RAD BI VARNO VOZIL KOLO
O različnih oblikah gibanja ljudi si razmišljal pri prejšnjih urah NIT. V prihodnjih
urah se bomo osredotočili na pravila, varnost in opremo pri kolesarjenju.
Poglej si spodnji posnetek in razmisli, kaj bi se zgodilo, če bi se v prometu vsi
obnašali tako:
https://youtu.be/JCml3aZz3So

Sedaj pa dopolni tabelo, ki si jo izpolnjeval v četrtek. Pomagaj si z zapisom v
učbeniku na str. 28, 29. Napiši čim več stvari.
VRSTA
GIBANJA

KOLESARJENJE

VARNE
POVRŠINE

OPREMA

PRAVILA

