TOREK, 24. 11. 2020
MATEMATIKA

UTRJEVANJE – priprava na pisno ocenjevanje znanja
 Naloge s PRILOGE 1 samostojno rešuj v zvezek. Besedila nalog ni potrebno
prepisovati, zapiši samo račune in odgovore.
 Naslov v zvezku: Utrjevanje znanja
 Na video srečanju poročaj, če ti je katera izmed nalog povzročala težave.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

VRETENČARJI (živali s kostmi)

1.
2.
3.
4.

Ustno odgovori na vprašanja:
Na katere tri osnovne skupine delimo živa bitja?
Na kateri dve veliki skupini delimo kraljestvo živali?
Po čem so dobili vretenčarji ime?
S čim je povezan zunanji videz živali?

 Za začetek si poglej posnetek na tej povezavi:
https://youtu.be/Nv2x4YpxHFM

 Ponovil/a si, da živali s kostmi (vretenčarje) delimo v več skupin: SESALCI,
PTIČI, PLAZILCI, RIBE, DVOŽIVKE.

 V zvezek si preriši spodnjo tabelo in vanjo vpiši značilnosti za posamezno

skupino živali. Pri vsaki imaš že en primer napisan. Pomagaj si z učbenikom
str. 80.
Lažje ti bo, če boš zvezek obrnil leže, da boš lahko naredil/a širšo tabelo.

RAZREDNA URA

PROSTI ČAS
 Preberi izjavo šolarja, ki mora biti prav tako doma kot ti. Nato pa na
list zapiši vsaj 5 zares dobrih idej, kako naj izkoristi svoj prosti čas.
UČENJE OD DOMA
Star sem 9 let in živim v blokovskem naselju. Ko so razglasili, da odpade šola, sem se
najprej zelo razveselil.
V šoli smo dobili navodila, da bo pouk potekal na daljavo. Zdaj se že dva tedna šolamo
od doma. Dopoldan opravljam šolsko delo, popoldan pa imam na voljo veliko prostega
časa. Po navadi sem ta čas preživljal s prijatelji in na različnih dejavnostih, zdaj mi je pa
dolgčas, saj mi treningi nogometa in ostale obšolske dejavnosti odpadejo. S prijatelji pa
se tudi ne smem družiti.
Prosim za nasvete, kako naj čim bolj aktivno, ustvarjalno, zanimivo in zabavno zapolnim
svoj prosti čas. Prosim, ne piši naj igram računalniške igre ali visim na telefonu, saj
lahko telefon, tablico ali računalnik uporabljam le 1 uro na dan ali manj (za vse troje
skupaj).
Veselim se tvojih nasvetov.
Jaka

 Si napisal/a 5 idej? Prebral/a nam jih boš na video srečanju.
 Zaslužil/a si si odmor. Kot zanimivost poglej, kakšen odmor otroci
preživljajo v Indiji.
https://www.youtube.com/watch?v=I0j6R2E3fzw&list=PL_e41NbfcN6g_kmxTVhJXAf
_NkIEkh98K&index=186

PRILOGA 1: učni list 2 za utrjevanje pred 1. pisnim ocenjevanjem znanja

Reši besedilne naloge.
a) Jaka je zbiral sličice. Mama mu je kupila 7 paketkov sličic. V vsakem paketku je
bilo 5 sličic. Koliko sličic je Jaka dobil?

Odgovor:_________________________________________________________________
b) Zala je na tržnici kupila kilogram hrušk, kilogram jabolk in kilogram jagod.
Koliko je plačala za vse skupaj? Oglej si cenik. Cene so za kilogram sadja.
Za koliko je kilogram hrušk dražji od kilograma jabolk?

Odgovor:_________________________________________________________
Odgovor:_________________________________________________________
c) Seštevanca sta 37 in 48. Kolikšna je njuna vsota?

Odgovor:_________________________________________________________

č) Količnik je 8, deljenec je 56. Kateri člen manjka? Koliko je njegova vrednost?

Odgovor:_________________________________________________________________
Odgovor:_________________________________________________________________
d) Glede na podatke z ustreznimi barvami pobarvaj tortni prikaz.
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