TOREK, 31. 3. 2020
SLOVENSKI JEZIK
Včeraj ste se seznanili z NOVICO. V njej avtor na kratko sporoča: kaj se je
zgodilo, kdaj se je zgodilo, kje se je zgodilo ter kdo so udeleženci dogodka in
zakaj je do njega prišlo.
V časopisu, v reviji, na računalniku poišči kakršnokoli novico (športna,
zdravstvena, kulturna …). Novico preberi in jo prepiši v pisanko (ne pozabi na
naslov). Lahko pa si izmisliš svojo novico in jo zapišeš.
DODATNA NALOGA: O novici zapiši 5 vprašalnih povedi.

MATEMATIKA
Izreži iz papirja večje kvadrate, ki bodo predstavljali stotice, trakove, ki bodo
desetice in manjše kvadratke, ki bodo enice.

RAZLAGA: Vse, kar boš nastavil/a na mizo, tudi nariši in napiši v zvezek.

Nastavi
 Koliko S, D, E si nastavil/a? Zapišimo v razpredelnico.
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PRAKTIČNO DELO: Nastavi 4S 1D 5E. Nariši (za risanje lahko uporabiš
šablone kvadratov, kvadratkov in pravokotnikov na ravnilih), napiši v
razpredelnico število S, D, E, napiši število s števkami in z besedo.
Po enakem postopku reši še nekaj primerov:
2S 3D 9E

5S 4D 9E

4S 2D 8E

Reši 5. nalogo v DZ, stran 29.

SPOZNAVANJE OKOLJA
Lučka je imela v ponedeljek, 30. marca, rojstni dan. Na praznovanje svojega
rojstnega dne je povabila vse sošolce in sošolke. Njim je prepustila izbiro
datuma piknika, kar je privedlo do prepira. Sošolci bi radi imeli piknik v soboto,
sošolke pa v petek. Prepiru ni bilo videti konca, zato je Lučka zaprosila za
pomoč učiteljico.
Učiteljica je predlagala glasovanje. Vsak učenec je na listek napisal en dan.
Učence je zanimalo, katera odločitev bo sprejeta. Učiteljica jim je razložila, da
bodo sprejeli odločitev večine. Večina je več kot polovica učencev. V oddelku
jih je 16, polovica je 8, torej je večina 9 učencev.
Izid glasovanja je bila sobota. Zanjo se je odločilo 10 učencev v Lučkinem
razredu.
O nekaterih odločitvah pa odločajo poslanci v parlamentu (v Ljubljani).
O načinih odločanja si preberi v DZ, str. 55.
GLASBENA UMETNOST
V naši državi so zaradi koronavirusa odpovedane vse javne prireditve. Mednje
sodijo tudi koncerti.
Pri vas doma boš za koncert poskrbel/a ti. K sodelovanju lahko povabiš še ostale
družinske člane.
Najprej pripravi koncertni list. Vzemi list papirja in nanj napiši naslove vseh
pesmi, ki jih boste peli na koncertu. Pri vsaki pesmi napiši tudi izvajalca/pevca.
Ko boš imel/a vse to napisano, na koncertni list še kaj nariši.

