4.r
25. 5. – Ne vem, nisem (pisanje narazen, skupaj); trdilne in nikalne povedi

Uvodni del:
Se spomniš, kako pišemo naslednje besede – (skupaj ali narazen)  ne vem, nisem,
nimam, ne grem, ne znam…
Osrednji del:
Reši naloge v DZ/89 - 92
Zaključek:
Preglej rešitve in popravi morebitne napake!
Opombe:

25. 5. 2020 – Ponavljanje

V zvezek prepiši vprašanja in odgovore zapiši v celih stavkih.

1. Kaj obsega domača pokrajina?
2. Katere planote obdajajo Pivško kotlino
3. Opiši pot reke Pivke od izvira do Postojnske jame..
4. Opiši, kakšna so kraška tla.
5. Zakaj je na našem področju nevarnost onesnaževanja pitne vode večja in hujša kot
drugod?
6. Naštej vrste vzpetin in poimenuj njihove dele.
7. Pojasni pojem (kaj pomeni)
-

planota

-

reka ponikalnica

-

izvir

-

ponor

-

presihajoče jezero

8. Kako je nastala Postojnska jama?

9. Kako nastanejo kapniki?
10. Kako določimo levi in desni breg reke?
11. Katera reka teče po Planinskem polju?

5.r
25. 5. 2020 – Prepoznavanje in razvrščanje pridevnikov
Uvodni del:
Se spomniš, kako si pri prepoznavanju vrste pridevnika pomagamo s pretvorbo v ali iz
predložne zveze (za teptanje  teptalni  teptalnik).

Podobno kot vrstne boš pri 17. nal. Na str. 56, spremenil svojilne pridevnik.

Osrednji del:
Najprej reši 18. nalogo (SDZ, str. 57).

Kaj poimenujejo lastnostni pridevniki? (lastnost)
Kaj poimenujejo vrstni pridevniki? (vrsto)
Kaj poimenujejo svojilni pridevniki? (svojino)

Reši 18. nalogo (SDZ, str. 57).

V povedih pobarvaj pridevnike, se po njih vprašaj in jih razvrsti v preglednico. Vrstne
pridevnike pretvori v predložno zvezo (plastični kozarci – kozarci iz plastike). Pretvorbo
zapiši kar v SDZ, pod preglednico v 19. nalogi.

Reši 20. in 21. nalogo (SDZ, str. 58). Pri 21. nalogi pridevnikov ne boš razvrstil v
preglednico, zato jih uporabi v povedih. Povedi zapiši v zvezek. Pazi na pravilen zapis,
veliko začetnico in končno ločilo.

Zaključek:

Preglej rešitve in popravi morebitne napake.
Opombe:

25. 5. 2020 – Slovenske dežele v okviru sosednjih držav

Uvodni del:

Prepoznaš kateri grb je pripadal kateri deželi? Pomagaj si z učbenikom na str. 90.

Osrednji del:
Še enkrat preberi besedilo na straneh 90 in 91.

Ponovi snov s pomočjo nalog v DZ na str. 57/ 1 do 7

Zaključek:
Izberi si enega od grbov in ga z barvami preriši v zvezek.

Opombe:

