MATEMATIKA- Naloge z besedilom

Kako gre poštevanka. Meri si čas in mi sporoči koliko časa potrebuješ, da
poiščeš vse rezultate.
V zvezek za matematiko napiši Ponavljanje in rešuj naloge z besedilom.
Najprej nalogo preberi, ugotovi katero računsko operacijo boš
uporabil/a, napiši račun in odgovor.
1. Marko je zmnožil dve števili in dobil 36. Kateri števili bi lahko zmnožil?
Poišči več rešitev.
2. Na kmečkem dvorišču so 3 mačke, 5 kokoši in 2 psa.
Koliko nog imajo vse mačke skupaj?
3. V gledališče je šlo 7 dečkov in petkrat več deklic kot dečkov.
Koliko otrok je šlo v gledališče?
4. V učilnici je bilo 10 klopi s po dvema stoloma. Učenci so zasedli svoja
mesta. Šest stolov je ostalo praznih.
Koliko stolov je bilo v razredu?
Koliko učencev je bilo v razredu?
Koliko klopi niso potrebovali, če sta v vsaki klopi sedela dva učenca?

SLOVENŠČINA – Odgovori na vprašanja
1. Najprej preglej, če si pravilno rešil/a 2. nalogo v DZ str.39. Če imaš
narobe, popravi.
V PETEK JE BILO MRZLO, DEŽEVNO IN VETROVNO VREME. PETER, PRIMOŽ IN
POLONA SO ODŠLI V BLIŽNJO TRGOVINO. KUPILI SO KRUH, PRESTE, PECIVO,
PARADIŽNIK, PAPRIKO, PAŠTETO, SLIVOVO MARMELADO IN POMARANČNI
SOK. VSE SO SKRBNO ZLOŽILI V PLETENO KOŠARO. ODŠLI SO PROTI DOMU.
OB OGRAJI STARE, VEČSTANOVANJSKE HIŠE SO SE POGOVARJALI ANDREJ,
FILIP IN NEJC.
2. Še enkrat preberi besedilo V živalskem vrtu. Pri branju upoštevaj vejico.
Če gremo pri piki na koncu povedi z glasom dol, pri vejicah se malo
ustavimo in gremo z glasom gor.

3. V zvezek za slovenščino napiši naslov Odgovori na vprašanja in napiši
odgovore na spodnja vprašanja. Pri pisanju upoštevaj pravopisna pravila,
ne pozabi na vejice pri naštevanju, potrudi se pri pisavi.
Kaj sta obiskala Samo in očka?
Kdo je bil med obiskovalci živalskega vrta?
Katere živali so bile v ogradi za domače živali?
Katere živalske družine sta opazovala ob ribniku?
Katere zveri so bile v kletki?
S čim se hranijo rastlinojede živali?

LIKOVNA UMETNOST – Avtoportret
O portretu govorimo, ko upodobimo osebo ali več oseb.
Danes boš narisal/a AVTOPORTRET. O avtoportretu govorimo takrat, ko
narišemo sami sebe. Torej danes se boš narisal/ a.
Upodobiš se lahko na več načinov: od spredaj, s strani, samo z glavo do
ramen, ali celotno postavo.
Za risanje uporabi svinčnik. Riši na prazen bel list, ki ga obrneš po svojih
željah.
Pri risanju si pomagaj z ogledalom. Bodi pozoren/a na podrobnosti, ustrezno
velikost motiva glede na list, natančnost.
Vesela bom, če mi boste vaše izdelke fotografirali in poslali.

