PONEDELJEK, 25. maja 2020
1. MAT
REŠITVE
DZ str. 18
1.naloga
KOLO
MOPED
AVTO
KOMBI

12 kg
50 kg
870 kg
1000 kg

3.naloga
1000 kg : 10 kg = 100
Pripravil bo 100 vreč krompirja.
100 – 50 = 50
50 · 10 kg = 500 kg
V vreče mora dati še 500 kg krompirja.
4.naloga
25 kg · 6 + 32 kg · 4 = 150 kg + 128 kg = 278 kg
Na tovornjak je naložil 278 kg paradižnika.
5. naloga
ZABOJ KROMPIRJA
VLAK
VERIŽICA
MASLO

(lahko imaš več računov)

kg
t
g
dag

6. naloga
Zaboj jabolk tehta 52 kg.
Vreča čebule tehta 8 kg.
Vreča limon tehta 3 kg.
7. naloga
216 : 9 = 24

Prodala je 24 zabojev jabolk.

8. naloga
25 dag · 3 = 75 dag
75 dag = 750 g
Ostalo ji je 15 g majoneze.

750 g – 735 g = 15 g

9. naloga
33 kg + 29 kg = 62 kg
Prodajalka Vida je v ponedeljek prodala 62 kg sadja.
DZ str. 20
1.naloga
3 t = 3000 kg
NE
NE
DA
NE
DA
NE

Čez most smejo peljati vozila, ki so lažja od 3 t, 3000 kg.

2.naloga
20 dag + 30 dag + 20 dag + 20 dag + 20 dag + 30 dag = 140 dag
Vse sestavine skupaj so tehtale 140 dag.
3.naloga
Zelje tehta 35 kg.
Čebula tehta 13 kg.
Korenje tehta 7 kg.
4. naloga
3000 kg – 1570 kg = 1430 kg
5800 kg – 1570 kg = 4230 kg
2570 kg – 1570 kg = 1000 kg
2000 kg – 1570 kg = 430 kg
1430 kg (1 t 430 kg)

4230 kg (4 t 230 kg)

1000 kg (1t)

430 kg

Danes bomo začeli z merjenjem PROSTORNINE.
Koliko tekočine lahko spravimo v posodo, merimo v litrih in decilitrih.
Zapiši v zvezek, se nauči in uporabi pri reševanju nalog.

PROSTORNINA

25. 5. 2020

1 liter = 1 l
1 deciliter = 1 dl
1 l = 10 dl
2 l = 20 dl

Reši naloge v DZ str. 22 in 23.
2. SLJ
Sedaj veš, kako se izrazimo (povemo), ko nekaj počnemo istočasno, hkrati.
PONOVI:
Medtem ko pomivam posodo, poslušam glasbo.
Ko pomivam posodo, poslušam glasbo.
Pomivam posodo in poslušam glasbo.
Zgornje povedi so sestavljene iz dveh stavkov (dveh dejanj: pomivam in poslušam).
Lahko pa dodamo še kakšno dejanje in tako bo poved sestavljena iz treh stavkov.
Primer:
Medtem ko pomivam posodo, poslušam glasbo in prepevam.
Med stavkoma postavimo vejico ali veznik (in, ter).

Danes reši vaje DZ str. 76, 77 in 78/2.

Namig za 78/2.

,

Medtem ko sem zlagal stvari v vrečko je zazvonil telefon.

3. NIT
Na povezavi https://eucbeniki.sio.si/nit4/1316/index.html (do POT HRANE PO TELESU) si preberi, kaj
pride v naše telo.
Nato prepiši spodnji zapis v zvezek.

V TELO IN IZ TELESA

25. 5. 2020
BLATO
SEČ (URIN)
ZNOJ (POT)
TOPLOTA

PIJAČA
ZAKAJ MORAMO PITI?
Da iz telesa splaknemo nepotrebne snovi.
KOLIKO?
Poleti najmanj 8 kozarcev (po 2 dl), najbolje vode.
Pozimi najmanj 6 kozarcev (po 2 dl), najbolje vode.

HRANA
ZAKAJ MORAMO JESTI?
Energija hrane omogoča:
•
•
•
•

RAST IN RAZVOJ
TOPLOTO (nas greje)
VARUJE PRED BOLEZNIJO
GIBANJE (energija za gibanje)

HRANA je RASTLINSKEGA in ŽIVALSKEGA IZVORA.

IZ RAZLIČNIH DELOV RASTLIN

IZ ŽIVALI (meso, mesni izdelki, ribe)
OD ŽIVALI (mleko, mlečni izdelki, jajca)

Nekatera živila lahko zaužijemo SUROVA, druga pa toplotno obdelamo (KUHAMO,
PEČEMO).
Na dan je zdravo zaužiti 5 zdravih, primerno velikih obrokov:
ZAJTRK je najpomembnejši obrok dneva, saj telo in možgani zjutraj potrebujejo hrano.
KOSILO je toplo pripravljen obrok iz zelo raznolikih rastlinskih in živalskih živil.
VEČERJA naj bo vsaj dve uri pred spanjem, da jo telo pred počitkom lahko prebavi.
DOPOLDANSKA IN POPOLDANSKA MALICA naj bo sestavljen prigrizek, ki poteši našo lakoto
in spodbudi prebavo.

ZAJTRKUJ KOT KRALJ, KOSI KOT BODATAŠ IN VEČERJAJ KOT BERAČ!

