PETEK, 3.4.2020
Joj, a si moreš misliti, da je minil že tretji teden, ko se učiš na daljavo? Dnevi bežijo,
nič se kaj novega ne zgodi, razen, da dobivaš nove naloge in da ti pri nalogah
pomagajo starši. Ta teden si bil uspešen/a, če si opravil/ a vse naloge. Danes se boš
v znanju pri matematiki še malo preizkusil/a. Čez vikend pa – POČITEK in gibanje
na svežem zraku 😊.

SLOVENŠČINA (2 uri)
1. Si se včeraj lepo imel/a pri gledanju risank?. Ti je bila kakšna še posebej všeč?
• Se še spomniš branja o olimpijskih igrah? Si mogoče narisal/a maskoto, če bi bile igre pri
nas?
Ali veš, da bi bile olimpijske igre letos v Tokiu, to je na Japonskem? Letos jih žal ne bo, zaradi
koronavirusa. Prestavljene so na naslednje leto. Igre bodo predvidoma prav tako v Tokiu od 23. julija
do 8. avgusta 2021.

MASKOTI TOKIO
Zanimivosti:
•

•
•
•

MASKOTI mata tudi svoji robotski različici, ki navdušujeta predvsem otroke po osnovnih šolah.
Zmožni sta prikazovati različne športne položaje in prepoznati čustva, na katere se odzoveta s
srčki ali z zvezdami v svojih očeh.
Na olimpijskih igrah leta 2016 je sodelovalo 63 slovenskih športnikov. To je bil sedmi nastop na
poletnih olimpijskih igrah za Slovenijo.
Po končanih olimpijskih igrah se v istem kraju odvijajo še paraolimpijske igre, kjer tekmujejo
invalidi, ki imajo telesne poškodbe ali okvare.
Leta 2016 je na paraolimpijskih igrah tekmovalo 8 naših športnikov. Tekmovali so v strelstvu,
kolesarstvu, plavanju, v kajaku in v atletiki.

2. V sredo si prebral/a o olimpijskih igrah v DZ na strani 44 in 45.
3. Danes preberi v DZ na strani 46 O PARAOLIMPIJSKIH IGRAH najprej 1 krat TIHO in nato še 1 krat
GLASNO. Nato naredi naloge v DZ na strani 46 in 47. Če česa ne veš, poglej v besedilu na prejšnjih
dveh straneh.
4. Začni razmišljati o govornem nastopu.
Za radovedne - Če te še kaj zanima o zimskih olimpijskih igrah, lahko prebereš na povezavi:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zimske_olimpijske_igre_2018

MATEMATIKA
1. USTNO PONOVI
✓
✓
✓
✓
✓

dnevi v tednu
število 5 – 3 krat povečaj (15)
število 5 – za 4 povečaj
(9)
število 8 – za 2 pomanjšaj (6)
število 8 – 4 krat pomanjšaj (2)

2. DANES boš preveril/a svoj znanje. Naloge REŠUJ sam/a in po končanem delu si lahko sam/a
preveriš rezultate ali pa za to prosiš starše. Če ti starši ne morejo natisniti nalog, račune prepiši
v zvezek ali rešuj na računalnik. Pri besedilnih nalogah v zvezek napiši samo račun in odgovor.
DANES za popravljanje uporabi RDEČO barvico.
3. Ugotovi, kaj ti dela težave, koliko časa si reševal/a. Naloge, ki jih še dobro ne obvladaš, poskusi
bolj vaditi.
*Za dodatne vaje utrjevanja in urjenja, vadi poštevanko na LEFO http://sl.lefo.net/ ali MOJA
MATEMATIKA https://moja-matematika.si/

ŠPORT
•
•
•

Danes nas čaka lep dan.
Pomagaj popoldne staršem pri kakšnem opravilu, mogoče bodo potrebovali pomoč pri delu
okrog hiše.
Lahko pa greš tudi na sprehod, se gugaš, se voziš s kolesom. Izbiraj, kar ti je najbolj všeč.
•
Med matematiko in slovenščino pa
naredi nekaj vaj. Lahko uporabiš tudi te.

OSTANI
ZDRAV/A!

DOPOLNILI POUK
Za vaje utrjevanja in urjenja, vadi poštevanko na LEFO http://sl.lefo.net/ ali MOJA MATEMATIKA
https://moja-matematika.si/

• Lahko pa narediš popravo preverjanja. Če kaj ne znaš, mi lahko pišeš na email.

