Dragi učenci 4. A!
Ste včeraj uredili dostop do elektronskega gradiva? To morate obvezno
narediti, da boste lahko sledili pouku. Nadaljujemo z branjem knjige za domače
branje. Lahko si sproti delate krajše zapiske o prebranem, da ne boste vsega
pozabili, ko bomo prišli z branjem do konca.

Pošiljam vam gradivo za torek, 31. 3. 2020.
Vaša učiteljica Mihaela
slovenščina
matematika
likovna umetnost
družba
Neobvezni izbirni
predmet nemščina

DZ 2. del str. 29, 30, 31, 32 (glej natančno navodilo spodaj)
Domače branje
DZ 2. del str. 82, 83
Ponavljajoči se vzorci in oblike
GLEJ NAVODILA SPODAJ
Naravne sestavine domače pokrajine
Glej navodilo
Glej navodila učitelja Jake

SLOVENŠČINA Besede z enakim pomenom - sopomenke
Ob reševanju nalog boste spoznali nove besede in širili svoj besedni zaklad.
Veselo na delo!
1. V delovnem zvezku za slovenščino si oglejte sliko, ki je na strani 29 – začetek nove
teme.
2. Nato ustno odgovorite na vprašanja pri nalogah 1 in 3 na strani 30, ter rešite še
nalogi 2 in 4 na strani 30.
3. Po natančnem branju spodnjega besedila na strani 30, rešite naloge na strani 31 in
32 nalogo 5b. Pišite lepo s pisanimi črkami.
Če lahko, si preverite rešitve nalog s pomočjo i-gradiv.

KAKO TO NAREDITE? Najbrž ste me kdaj pri pouku slovenščine opazovali, kako sem prišla do
rešitev nalog.
Torej, prijavite se v sistem iRokus. Nato izberite gradivo Gradim slovenski jezik 2/2. del.

Ko se gradivo naloži, poiščite spodaj znak PRIKAŽI
STRANI (obkrožen na sliki) in ga pritisnite. Na
levem delu ekrana se vam bodo narisale strani
delovnega zvezka. Izberite pravo stran.

Nato spodaj (v isti vrstici) poiščite kvadratek s
kljukico. Pritisnite nanj in pokazale se bodo
rešitve.

MATEMATIKA
REŠITVE nalog za ponedeljek, 30. 3. 2020
1. naloga:
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Upam, da vam je šlo reševanje nalog dobro. Danes boste znova utrjevali množenje in
deljenje. Reševali boste naloge v delovnem zvezku na strani 82 in 83 (vse naloge).

LIKOVNA UMETNOST
Danes boste risali in enakomerno razporejali oblike v risbi.
Tehnika: flomaster
Motiv: enakomerno ponavljajoči se vzorci
PONAVLJANJE PO OBLIKI

PONAVLJANJE PO VELIKOSTI

PONAVLJANJE PO BARVI

VAŠA NALOGA:
Na list s flomastri različnih barv narišite enakomerno ponavljajoče se vzorce.
Naj bodo različnih oblik in velikosti. Za lažje delo vam ponujam dva primera.

DRUŽBA
Kako vam je šlo risanje domače pokrajine?
Katere rastline in živali ste našteli?
No naj vam malce prišepnem na uho. Vi pa hitro odprite zvezke za družbo in dopišite (če je seveda
potrebno).

RASTLINSTVO: veliko je gozdov (Gorjanci), vinska trta (Trška gora), ob bregovih reke Krke
pa jelše in topoli, precej je tudi travnikov.
ŽIVALSTVO: v reki Krki živijo številne različne ribe, ob njej pa vidre, race. Precej je srnjadi,
zajcev,…

Ostala sta še dva naravna pojava, to sta podnebje in vodovje.
O vodovju ste brali že prejšnji torek. Danes pa dopišite v zvezek naslednje:

VODOVJE DOMAČE POKRAJINE:
Skozi Novo mesto teče reka Krka, ki je v celoti
slovenska reka. Na Čatežu ob Savi se zlije v
reko Savo. Ker so tla iz apnenca, se veliko vode
pretaka tudi pod površjem v obliki podtalnice.

Fotografija na desni prikazuje mesto, kjer se reka
Krka (leva reka) zlije v reko Savo (desna reka).

Podnebje je pojem, ki je za vas najbolj nov. Podnebje je neko značilno vreme v posameznih
letnih časih (npr. kakšne so zime, poletja, kdaj je največ padavin, kateri meseci so najbolj
vetrovni).
Podnebje si najlažje predstavljate kot veliko omaro. V njej je veliko različnih oblačil. Zjutraj
odpremo omaro in ven vzamemo le eno oblačilo. Lahko vzamemo kratke hlače, ker je toplo,
ali dolge rokave, ker piha veter. No, na tak način delujejo podnebje. Vsi vremenski pojavi
(mrzlo, vroče, dež, slana, veter,…) so shranjeni na enem mestu, vsak dan pa nam narava
izbere le enega.
Novo mesto leži v kotlini, zato se zelo pogosto zbudimo v jutranjo meglo. Okoliški hribi
namreč zadržujejo sončne žarke, zato jutranja megla tukaj izgine pozneje kot v drugih rajih.

Tako je torej z vremenom pri nas. Zdaj pa v svoj zvezek prepišite naslednje:

Podnebje v domačem kraju označujejo visoke
poletne temperature in mrzle zime.
Hribi, ki obdajajo kotlino, imajo varovalno vlogo,
saj zadržujejo padavine.
Za kotlino je značilna JUTRANJA MEGLA, ki v
dopoldanskem času izgine.
Fotografija prikazuje primer jutranje megle v kotlini.

NEMŠČINA
NIP NEM 1 31. 3.
Hallo! Wie geht's? Upam, da si si ogledal videe, ki sem ji prejšnjič
dodal k zadolžitvam, saj si tako lahko tudi slišal izgovorjavo besed, ki
si si jih zapisal v zvezek.
Za uvod: Učenka Urška me je spomnila na eno napako v prejšnjih
zadolžitvah, in sicer pri nemškem zapisu besede »umazan«. Poiščite jo
in popravite. Pravilen zapis bi moral biti SCHMUTZIG, trenutno pa
imate zapisano nekoliko drugače. Prosim, popravite. Tiskarski škrati na delu 
No, če je bil tiskarski škrat prejšnjič na delu po pomoti, pa je danes zares pripravil nalogo za
vas.
1) Spodaj je 10 premetank. Črke v teh besedah so premešane, vaša naloga pa je, da iz njih
tvorite prave nemške pridevnike. Ko vam to uspe narediti, v zvezek te besede tudi ilustrirajte
(npr. pri besedi »močan« bi narisal mišičasto roko, pri besedi »mehek« morda kakšno pero
itd.)
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2) Ponovno ti pošiljam seznam spletnih vaj, ki ji lahko rešiš, če ti po napornem šolskem delu
ostane še kaj volje in časa za dodatne vaje. Gre za vajo pridevnikov.
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Auf Wiedersehen! 

DOMAČE BRANJE (2. DEL)

