DELO DOMA 2. teden
16. 11. 2020 – ponedeljek
SLO:

O. Župančič: Breza in hrast; ocenjevanje deklamacije pesmi
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MAT:

RAVNINA, TOČKA IN DALJICA

Reševanje nalog v DZ: str. 73, 74 in 75.
NALOGE: 1., 2., 3., 4. 5. in 6.
PONOVIMO:
Ravnina je v vse smeri neomejen ravna ploskev. Na ravnini ležijo točke,
črte, liki,…..
Daljica je ravna črta, ki je omejena z dvema točkama, imenovanima
KRAJIŠČI. Daljico lahko poimenujemo s krajiščema (npr. AB ) ali z malo
pisano – tiskano črko (npr. a).

Točka je zelo majhen del prostora na ravnini. Točko lahko označimo na
različne načine, njeno ime pa zapišemo z veliko tiskano črko.
Na strni 73 imaš na obarvanem polju pomembno besedilo, PREBERI!
PRI RISANJU ČRT UPORABLJAJ RAVNILO IN OŠILJEN SVINČNIK!
REŠI NALOGE: 1., 2., 3., 4. 5. in 6.

DRU:

POMOČ IN SODELOVANJE Delovni zvezek, stran 18, 19 in20.

Mogoče prepoznaš znake na spodnjih fotografijah? Kdaj in kje si jih že
videl?

GORSKA REŠEVALNA
ZVEZA

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

KARITAS

PGD

UNICEF

Sedaj pa preberi besedilo v delovnem zvezku in reši 1., 2. in 3.
nalogo.

GOS: POTREBE ZADOVOLJUJEMO Z VIRI
Učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu, stran 16 in 17.
Preberi besedilo!

ZAPIS V ZVEZEK:
ENERGIJA

HRANA

VIRI ZA ZADOVOLJEVANJE
NAŠIH
OSNOVNIH POTREB
OKOLJE

ČAS
DENAR
VIRI: Nekateri viri so v naravi omejeni, zato moramo z njimi ravnati
tako, da jih ohranjamo za naslednje generacije.
SUROVINE: So snovi, iz katerih izdelamo izdelke, ki jih potrebujemo.
Surovine najdemo v naravi, lahko pa izdelke naredimo tudi iz recikliranih
surovin.
VODA: Pitna voda je bogastvo in z njo moramo ravnati odgovorno.

RAZMISLI: Kako lahko varčuješ z vodo?
Ali lahko tudi sam prispevaš k temu, da bi zavrgli manj kg
hrane na prebivalca v Sloveniji?
Kako lahko prispevaš k manjši prometni obremenitvi cest?

