REŠITVE: TOREK, 17. 3. 2020
SLJ: Podpomenke, nadpomenke - DZ, stran 13.
PODPOMENKA
pomlad
šmarnica
smreka
junij
npr. palačinke
npr. haše omaka
npr. sok, čaj

NADPOMENKA
letni čas
lilijevka
iglavec
mesec
jed
prikuha
napitek

cveti, cvetovi, cveta
Imajo skupni koren – cvet-.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DRU: 2. PRŠUTARNE
(V povedih naj bi smiselno uporabil besede oz. izraze svinjska krača, sol, sušenje, burja, zaščiteno poreklo.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAT:

234∙8
1872

2704∙40
108160

3591∙25
71820
17955
89775

7824∙243
1564800
312960
23472
1901232

5350∙806
4280000
32100
4312100

SREDA, 18. 3. 2020
DNU: Reši priložen list iz preteklega tekmovanja Logična pošast. Pravilnost rešitev lahko preveriš na
spletni strani Logična pošast – pretekla tekmovanja – šolsko 2013/2014.
P.S.: Naloge lahko rešite vsi, ki vas takšne naloge veselijo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAT: Po 12. uri pojdi na spletno stran Moja matematika. Klikni »gumb« Vstopi v vadnico. Prijavi se s
svojim geslom. Odpri zavihek Naloge, nato še zavihek Aritmetika in algebra. Med naštetimi vsebinami je
tudi naslov Potence. Klikni ga in uživaj v reševanju nalog.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIT, LUM: Ponovi, kar smo se učili o nastanku vetra.
Iz papirja (najboljši bi bil trši papir, če ga imaš doma ali kakšna plastična folija) izdelaj vetrnico.
Lepo jo okrasi in preizkusi njeno vrtenje na svežem zraku. Pri tem lahko prosiš nekoga, da te
fotografira, fotografijo pa mi pošlji, da bomo tudi ostali videli, kako ti je šlo.
V prilogi je načrt izdelave.

Priloga: DNU

TJA
Nazadnje smo pri angleščini obravnavali tematiko bakterij in kako se borimo pred okužbo z njimi. V učbeniku
na strani 54, je pri 2. nalogi napisanih 6 priporočil o tem, kako lahko preprečimo okužbo v kuhinji. Ta
priporočila sem zapisala spodaj in zraven napisala slovenski prevod. Želim, da to prepišete v zvezek.
V zvezek prepišite naslednje povedi:

1. Clean the kitchen. (Očisti kuhinjo.)
2. Keep different foods in different places before cooking. (Hrano shranjuj ločeno eno od
druge preden jo uporabiš za kuhanje.)
3. Cook meat so it's very hot. (Meso kuhaj na visoki temperaturi.)
4. Wash fruit in vegetables. (Operi sadje in zelenjavo.)
5. Wash and dry your hands before you cook. (Umij in obriši si roke preden začneš
kuhati.)
6. Keep food cold in the fridge. (Hrano shranjuj hladno v hladilniku.)
Poleg zgornjih povedi, napišite v zvezek še sledeče besede in slovenske prevode:
clean – čistiti, čist
keep – shranjevati
wash – umivati, prati
different – različen, drugačen

cook - kuhati
dry – obrisati, posušiti
hot - vroč
cold – hladen

 Ko to naredite, odpri delovni zvezek na strani 55 in rešite obe nalogi.
naloga 1: Povežite dele povedi.
naloga 2: Obkrožite, kaj na sliki ni ustrezno. Nato povežite obkrožene dele s povedmi.

PRILOGA LUM:

NIP NEM 2
Učenci in učenke. Preden smo odpisali nemško bralno značko, smo začeli poglavje hišnih prostorov in pohištva. Dobili
ste tudi delovni list, ki ga vidite spodaj. Dobro si ga oglejte še enkrat (vse, kar rabite, boste našli tam), nato pa v
zvezek prepišite spodnje povedi in jih dopolnite z izrazi za pohištvo.

1)
2)
3)
4)

Im Wohnzimmer ist ein S___________,
In der Küche ist ein B_____________, ein K_______________
Im Esszimer ist ein T_____________ und mehr Stühle.
Im Badezimmer ist eine B_________________, eine D________________, ein W________________ und ein
T________________.
5) Im Kinderzimmer ist ein E__________________ und ein S____________.
6) Im Elternzimmer ist ein D__________________ und ein N________________

