POZDRAVLJENI MOJI UČENCI.
Za nami je dva tedna pouka na daljavo. Vaši starši mi sporočajo, da ste
vsi zdravi in odgovorno opravljate šolsko delo. Sem vesela, da je tako.
Danes boste opazili na listu dodatne naloge označene z rdečo puščico.
Reševanje teh nalog ni obvezno.

SLOVENSKI JEZIK, 30. 3. 2020
Reši 5. nalogo v DZ na strani 33 in 6. in 7. nalogo na strani 34. Piši lepo
in čitljivo.
 Dodatna naloga
Izdelaj razglednico (lahko uporabiš trši papir, če ga imaš).
Razglednico napiši nekomu v vašem domu (mami, očetu, bratu, sestri).
Napiši še besedilo. Ne pozabi zapisati datuma, komu je namenjena in
svojega podpisa.
Ko boš razglednico dokončal/a, jo samo še odnesi naslovniku.

MATEMATIKA
Danes bomo pri matematiki spoznali števila do tisoč. V pomoč nam bodo
link kocke.
Najprej ponovimo:
1 E je ena enica
1 D je ena desetica
1 D = 10 E
10 = 1 D
10 = 10 E
1 S je ena stotica

1 S = 10 D = 100 E

Še prikaz z link kockami.

1=1E

10 = 1 D

100 = 1 S

1 S = 100 sto
2 S = 200 dvesto
3 S = 300 tristo
4 S = 400 štiristo
5 S = 500 petsto
6 S = 600 šeststo
7 S = 700 sedemsto
8 S = 800 osemsto
9 S = 900
devetsto

10 S = 1000 tisoč

10 S = 1T

Tisoč enic (E) je ena tisočica. 1000 E = 1T
Tisočico označimo z veliko tiskano črko T.

Odpri DZ na strani 26 in 27. Reši 1. in 2. nalogo.
Odpri matematični zvezek in napiši naslov Števila do tisoč.
Nariši si številski trak in vanj vpiši števila do 1000.

sto

dvesto

tristo

štiristo

ANGLEŠČINA
V živalskem vrtu – At the zoo

Dragi učenec, draga učenka!
Super novica!! 😊 Pri angleščini se bomo učili novo snov. 😊 Najbrž si že iz sličice
ugotovil, za katero temo gre. 😊 Da, prav imaš. Spoznal oz. spoznala boš živali v živalskem vrtu.

1. Začeli bomo z zgodbico DEAR ZOO (DRAGI ŽIVALSKI VRT). Govori o dečku, ki si je zelo želel
ljubljenčka (PET), zato je pisal v živalski vrt (ZOO), naj mu ga pošljejo, vendar je nazaj vsakič dobil
žival, ki ni bila primerna.

Te zanima, katere živali mu je živalski vrt poslal domov in kaj je bilo z njimi narobe? Oglej si
zgodbico na spodnji povezavi.





Da boš bolje razumel zgodbico si prej poglej spodnje 3 fraze:
I wrote to the ZOO to send me a pet. (Pisal sem v živalski vrt, naj mi pošljejo ljubljenčka.)
They sent me … (Poslali so mi …)
I sent it back … (Poslal sem jim nazaj …)
DEAR ZOO: https://www.youtube.com/watch?v=rudDGRQ9QGA

2. Zgodbico še enkrat poslušaj. Natančno poslušaj, kako se izgovorijo besede za živali in jih tudi
sam večkrat izgovori.
Bravo! Spoznal si naslednje živali.
SLON – ELEPHANT, ŽIRAFA – GIRAFFE, LEV – LION, KAMELA - CAMEL, KAČA – SNAKE, OPICA MONKEY, ŽABA - FROG, PSIČEK – PUPPY.
Si ugotovil, kaj je bilo z vsako narobe, razen z zadnjo?
Elephant – too big (prevelik)

Snake – too scary (preveč strašna)

Giraffe – too tall (previsoka)

Monkey – too noughty (preveč poredna)

Lion – too fierce (preveč nasilen)

Frog – too jumpy (preveč poskočna)

Camel – too grumpy (preveč godrnjava)

Puppy – perfect (popoln)

3. Reši delovni list. Na njem so živali, ki v zgodbici niso nastopale. Izgovorjava zanje je spodaj.
Večkrat izgovori. Če ne moreš natisniti delovnega lista, prepiši besede za živali v zvezek in jih
nariši.

Tiger: https://www.youtube.com/watch?v=Xrs7M2qugWg
Crocodile: https://www.youtube.com/watch?v=32wA2qDwTIU
Kangaroo: https://www.youtube.com/watch?v=nVRKRTw0Wmc

WHAT IS YOUR FAVOURITE ZOO ANIMAL? MY FAVOURITE ZOO ANIMAL IS:
_______________________.
Fotografiraj rešen delovni list in mi ga pošlji. Zelo bom vesela vsakega sporočila. Tudi če imaš kakšno
vprašanje, mi brez zadržka piši.

