ČETRTEK, 23. 4. 2020
Samo še danes, jutri je športni dan, potem pa POČITNICE do 3. maja!!!
Ne pozabi – med počitnicami se spočij, naspi in naberi moči zunaj na zraku!
Na željo nekaterih bomo tudi danes imeli videokonferenco – dopolnilni pouk ob 12.00. Če želiš vaditi
ali kaj vprašati, se vidimo.

SLOVENŠČINA
V prihajajočih počitnicah bomo imeli tudi nekaj državnih praznikov, ki so dela prosti dnevi. Katere?



27. april – dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj – praznik dela

Kateri od zgornjih praznikov se nanaša na 2. svetovno vojno, ki je potekala pred 80-timi leti?

Tone Seliškar je slovenski pisatelj. V svoji zbirki kratkih zgodb, ki jo je naslovil Mule, je zbral zgodbe
o dogodivščinah slovenskih partizanov (vojakov) med 2. svetovno vojno in o njihovih zvestih in včasih
trmastih štirinožnih spremljevalkah. Med njimi je bila tudi mula. Mula je domača žival, potomka osla in
kobile. Partizan Lipe je dal muli prav posebno ime …
Preberi zgodbo z naslovom Švedra:
-

v našem berilu na strani 126 – 128 ali
na povezavah Švedra 1. del in Švedra 2. del ali
v spletnem berilu https://ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000192 (zgodba
je na štirih straneh, zato se s puščico pomakni naprej)

V zvezek napiši naslov ŠVEDRA – Tone Seliškar, zapiši datum in odgovori na vprašanja:

1. Ali se ti zdi prav, da je partizan Lipe dal muli tako ime? Pojasni svoj odgovor.
2. Ali poznaš koga, ki je po krivem dobil kakšen vzdevek? Kako meniš, se je ob tem počutil?
Kako bi se na njegovem mestu počutil ti?
3. Kako je Lipe skrbel za mulo? Kaj se je zato zgodilo z njo?
Odgovarjaj v celih povedih.

ŠPORT
Danes bomo spet opravili nekaj vaj za jogo. K vajami lahko spodbudiš tudi ostale družinske člane.
Vaje ponovi večkrat na dan. Vsak položaj drži 30 sekund.

DRUŽBA
Oglej si posnetek o predstavitvi občine Velike Lašče (drži tipko na tipkovnici CTRL (levo spodaj) in
klikni na povezavo) https://www.youtube.com/watch?v=NFfy3BPWJu4&feature=emb_logo

Zapiši v zvezek:
LEGA VELIKIH LAŠČ

23. 4. 2020

Velike Lašče ležijo:
- sredi valovite pokrajine, na rahli vzpetini,
- 30 kilometrov južno od Ljubljane,
- na pol poti ob magistralni cesti Ljubljana – Kočevje,
- mimo teče železniška proga Grosuplje – Kočevje,
- ob vznožju vzpetine Sv. Rok.

Na podoben način opiši še svoj domači kraj. Pomagaj si z zapisom v zvezku in učbeniku (54,
55) LEGA DOMAČEGA KRAJA.

MATEMATIKA
1. Preglej in popravi odgovore v DZ na straneh 78 in 79.
78/1

400 : 40 = 10

200 : 20 = 10

400 : 10 = 40

200 : 50 = 4

400 : 100 = 4

200 : 100 = 2

400 : 50 = 8

200 : 10 = 20

78/2

Pravilna sta zadnja dva računa.

78/3

a) 300 · 3 = 900
b) 1000 : 200 = 5
c)

ali 1000 : 300 = 3, 100 ost.

Kupijo lahko 3 triangle.

Kupijo lahko največ 5 parov palčk.

Glasbilo
par palčk
par ropotulj
par činel

Cena
200 €
100 €
200 €

triangel

300 €

boben
kraguljčki

400 €
100 €

tamburin

300 €

Račun
1000 : 200 = 5
1000 : 100 = 10
1000 : 200 = 5
1000 : 300 = 3, 100 ost.
300 · 3 = 900
1000 : 400 = 2, 200 ost.
1000 : 100 = 10
1000 : 300 = 3, 100 ost.
300 · 3 = 900

Odgovor
5 parov
10 parov
5 parov
ALI

3
2
10

ALI

3

č) 400€ (boben), 350 € (ksilofon), 300 € (tamburin, triangel), 200 € (činele, palčke),
100 € (ropotulje, kraguljčki)
d) 400 : 10 = 40

Potrebuje 40 bankovcev.

e) 300 € + 400 € + 200 € = 900 €

900 : 100 = 9

Plačali bodo z 9 bankovci po 100 €.

2. Danes ponovi deljenje z ostankom na spodnjih povezavah
(drži tipko na tipkovnici CTRL (levo spodaj) in klikni na povezavo):





https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y4ln3oz82ca
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x7f3olw1ctj1
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w7f3ojy1tqo
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y7f3oixd3ge

3. V delovnem zvezku naj bi imel rešeno vse do strani 79. Imaš?
Preglej in reši. Najbrž ti manjkata strani 70 in 71. Reši ju.

