PETEK, 3. 4. 2020
Dragi učenci!
Pa smo prišli do veselega petka. Ste uspeli rešiti vse dosedanje naloge?
Danes pa imam za vas še eno nalogo. Vabilo (poljubno), ki ste ga napisali za
nalogo, fotografirajte s pomočjo staršev in mi ga pošljite na moj elektronski
naslov do torka, 7. 4. 2020. Dopišite še rezultate kviza o Sloveniji. Res me
zanima, kako vam je šlo.
Pridno se lotite še današnjih nalog. Zdrav vikend vam želim.
Vaša učiteljica Vlasta

SLOVENSKI JEZIK
Še vedno utrjujemo znanje o vabilu.
 Preberi si 5. nalogo v DZ na strani 36. Vabilo napiši v zvezek. Ne pozabi
na sestavne dele vabila in na estetski zapis.

* DODATNA NALOGA:
Reševanje dodatnih nalog ni obvezno, vesela pa bom, če se boš kdaj lotil/a tudi
tovrstnih nalog.
Uporabi ponujene možnosti in sestavi vabilo.
 Učenci tretjih razredov vabijo starše na športno prireditev.
 Maja je povabila svojo babico na nastop v glasbeni šoli.
 Učenci tretjih razredov vabijo babice in dedke na likovno razstavo.

MATEMATIKA

PONOVITEV SNOVI TEGA TEDNA

V zvezek napiši naslov PONAVLJAMO. Prepiši naloge in jih reši. Navodil ti ni
potrebno pisati.
1. Nariši z barvicami stotice, desetice ,enice (uporabi šablone na ravnilu, da bo
šlo hitreje) in napiši v razpredelnico število S, D, E. Števila preberi.
S D E

S D E

2. Napiši račune v obliki seštevanja. Zraven nastavi S, D, E, ki si jih izrezal/a iz
papirja.
2S 4D 8E =

7S 0D 9E=

6S 2D =

5S 4E=

3. Na glas beri števila: 943, 570, 629, 816, 464, 805, 390, 444, 502, 491, 282
4. Ponovimo pravilen zapis stotičnih števil: sto, dvesto, tristo, štiristo, petsto,
šeststo, sedemsto, osemsto, devetsto, tisoč.
 Zapis ostalih števil do 1000. Primer: 542

petsto dvainštirideset

- Najprej napišeš stotice: petsto,
- narediš presledek,
- stotico lahko zakriješ in prebereš število dvainštirideset.
 308 tristo osem

931 devetsto enaintrideset 170 sto sedemdeset

5. V zvezek napiši z besedo naslednja števila:
296, 950, 624, 707, 819
6. Reši naloge v IKSU, str. 83., 84.
* DODATNA NALOGA: Če še nisi utrujen/a, lahko zapišeš še več števil z
besedo. 808, 752, 656, 373, 522, 451, 999

SPOZNAVANJE OKOLJA

KAJ VEM O SLOVENIJI?
Danes boš pri spoznavanju okolja ponavljal/a učno snov o naši državi. Reševal/a
boš kviz. Učbenik naj ostane zaprt.
Navodila:
 Vsak pravilni odgovor točkuj z eno točko. Odgovor, ki ni v celoti
pravilen, točkuj s pol točke.
 Preberi vprašanje (lahko ti ga prebere nekdo drug).
 Ustno odgovori.
 Točkuj odgovor.
 Seštej točke. Vseh točk je 12.
 Pravilnost odgovorov preveri v učbeniku (od strani 52 do strani 55).
Vprašanja:
 1. Kako se imenuje glavno mesto Slovenije?
 2. Kdo je predsednik naše države?
 3. Kdaj je Slovenija postala samostojna država?
 4. Koliko prebivalcev ima Slovenija?
 5. Kateri je uradni jezik v Sloveniji?
 6. Kako se imenuje slovenska himna? Kdo jo je napisal?
 7. Kakšne barve je slovenska zastava?
 8. Kako se imenuje denar, ki ga uporabljamo v Sloveniji?
 9. Naštej simbole naše države.
 10. Naštej sosednje države.
 11. Katera država je severna soseda Slovenije, katera zahodna soseda,
katera vzhodna in katera južna soseda Slovenije?
 12. Povej, kar veš o vsaki državi.
Dosegel/a si: _____ točk od možnih 12 točk. Ali si z rezultatom zadovoljen/a?
 Pobarvaj, koliko točk si dosegel.
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 Če si zbral/a od 9 do 12 točk, si čestitaj. Dobro znaš.
 Če si zbral/a od 6 do 8 točk je tvoje znanje dobro, vendar še utrjuj.
 Če si zbral/a manj kot 6 točk, tvoje znanje še ni utrjeno. Ponovno preberi
vse o Sloveniji v učbeniku.
* DODATNA VPRAŠANJA
Če želiš, in te zanima, se preizkusi še v nekoliko zahtevnejših vprašanjih.
Večina odgovorov se skriva v učbeniku.

















Na katerem kovancu je upodobljen najvišji vrh v Sloveniji?
Na katerem kovancu je upodobljen France Prešeren?
Kaj se je zgodilo s Slovenijo leta 2004?
Kaj delajo poslanci v parlamentu?
Naštej glavna mesta sosednjih držav.
Katero denarno enoto uporablja največ držav?
Katero denarno enoto uporabljajo na Hrvaškem?
Kako se imenuje morje, ob katerem ležijo Slovenija, Italija in Hrvaška?
Glavno mesto katere države je bilo nekoč znano po pregovoru: »Ko greš
na ... pusti trebuh zunaj«.
Glavno mesto katere države leži na sedmih gričih in je bilo v starih časih
eno najbolj mogočnih mest na svetu?
Glavno mesto katere države sestavljata dve stari mesti, ki ležita vsako na
svojem bregu reke Donave?
Del katere države sta bili v preteklosti Slovenija in Hrvaška?
Njena zahodna soseda je Italija, severna soseda je Avstrija, vzhodna
soseda je Madžarska, južna pa Hrvaška. Za katero državo gre?
Katera država ima okrog 8 mio prebivalcev?
Katera država je velika za dve Sloveniji?
Katera država ima le nekaj več prebivalcev kot Avstrija?

LIKOVNA UMETNOST
Včeraj smo spoznali novo pesmico. Ti je bila všeč? Katera ptica je bila
omenjena v tej pesmici? (ACIVAKUK). Preberi besedo nazaj in dobiš rešitev.

Poslušaj še kukavičje oglašanje.
https://www.youtube.com/watch?v=8CTDXl7_jVI

Danes boš naredil/a črtno risbo kukavice s svinčnikom. Riši na risalni ali bel list.
Se še spomniš črtnih risb, ki smo jih risali v šoli? Upoštevaj naslednje:






Raznolikost črt (več različnih črt),
svetel prostor (črte narazen), temen prostor (črte skupaj),
ne barvaj prostora med črtami,
zapolni celo površino,
ozadje pobarvaj s suho barvico po izbiri.

Tako izgleda kukavica, ti pa jo nariši po svoje. Risbo zapolni po navodilih.

Tukaj je še nekaj črtnih risb nekaterih ptic.

