TOREK, 1. 12. 2020 - ne pozabi pogledati pod
številko 1 na adventnem koledarčku!
SLOVENŠČINA
2. URA: PRAZNIKI IN SLOVENSKA IMENA MESECEV
 Najprej si poglej posnetek na povezavi.
https://youtu.be/be9pv1iZ4T0
 V zvezek za slovenščino napiši naslov Prazniki in slovenska imena mesecev
ter po vrsti zapiši imena mesecev in stara slovenska poimenovanja.
 Nato pa s pisanimi črkami prepiši spodnje besedilo. Pozoren/na bodi na
pravilno uporabo velike začetnice pri zapisu praznikov, dni v tednu in
mesecev.
LANI SMO PRAZNOVALI BOŽIČ IN NOVO LETO V SREDO. 25. JUNIJA
PRAZNUJEMO DAN DRŽAVNOSTI. KULTURNI PRAZNIK PRAZNUJEMO NA
PREŠERNOV DAN. LJUDJE PO VEČJIH MESTIH PRAZNUJEJO SILVESTROVO NA
PROSTEM
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VNEBOVZETJA IMENUJEMO TUDI VELIKI ŠMAREN.

MATEMATIKA
2. URA: ENAČBE – utrjevanje
 V karo zvezek napiši naslov VAJA in današnji datum.
 Naloge z učnega lista (PRILOGA1) rešuj v zvezek. Napiši samo račune in
odgovore.
Rešene naloge mi fotografiraj in pošlji na e-naslov!

PRILOGA 1: UČNI LIST – POIŠČI PARE

V levem stolpcu so napisane naloge (označene so s številkami), v desnem
stolpcu pa rešitve (označene s črkami). Poišči, kaj spada skupaj. V razpredelnico
vpiši črke v ustrezno polje s številkami in dobil/a boš geslo.
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NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
1. URA: NEVRETENČARJI (živali brez kosti)
 Za začetek si poglej posnetek na tej povezavi:
https://youtu.be/cgoJhW7oz4w
 Ponovil si, da živali brez kosti (nevretenčarje) delimo v več skupin:
PAJKOVCI, ŽUŽELKE, KOLOBARNIKI, POLŽI, STRIGE.
 V učbeniku na str. 81 si še enkrat pozorno preberi značilnosti vseh teh petih
skupin.
 V zvezek si preriši spodnjo tabelo in vanjo vpiši značilnosti za posamezno
skupino živali. Pomagaj si z učbenikom str. 81.
Lažje ti bo, če boš zvezek obrnil leže, da boš lahko naredil širšo tabelo.

2. URA: Živalsko kraljestvo – DOLOČEVALNI KLJUČI
 V učbeniku na str. 82 si preberi besedilo in si dobro oglej DOLOČEVALNI
KLJUČ .
 Z določevalnimi ključi si lahko pomagamo poiskati značilnosti nekega
živega bitja. Npr. če pogledam določevalni ključ v učbeniku, bi lahko o
dinozavru Naprejnazajzmaj povedala: Nima repa, ima dve glavi in ne stoji
na dveh nogah.

 Sedaj pa v zvezek napiši naslov DOLOČEVALNI KLJUČI.
 Izberi si 3 zabavne dinozavre in jih opiši s pomočjo določevalnega ključa
v učbeniku. Pomembno je, da potuješ po črtah in dobro pogledaš ali je
zapisan DA ali NE in ustrezno tvoriš poved. Za pomoč je moj primer
zgoraj. Opise napiši v zvezek.

