PETEK, 11. 12. 2020
- ne pozabi pogledati pod številko 11 na adventnem koledarčku!
https://adventmyfriend.com/129144/8af0bf2f6d/

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
3. URA: PONAVLJAMO
 V zvezek za NIT napiši naslov PONAVLJAM. Če je možno, vprašanja natisni in
spodaj nanje odgovori.
Vse odgovore najdeš v svojem zvezku in učbeniku. Naslednjič ti pošljem rešitve,
da si jih boš lahko pregledal/a.

PONAVLJAM
1. Na katere tri osnovne skupine delimo živa bitja?
2. V katero od teh treh skupin biologi uvrščajo človeka?
3. Kako se prehranjujejo živali, kako rastline in kako glive.
4. Kako se živa bitja razlikujejo glede na življenjski prostor?
5. Razlike v zgradbi – poveži trditev s pravilno skupino živih bitij.

Veliko jih ima korenine, steblo,
liste in cvet. Večina je zelene
barve.

GLIVE

Veliko jih ima glavo, trup in noge.

ŽIVALI

Nekatere imajo klobuk in bet,
večina pa ima drugačno zgradbo.

RASTLINE

6. Naštej nekaj rastlin, ki se razmnožujejo s semeni.
7. Kakšna je naloga korenin in listov?

SLOVENŠČINA
4. URA: PRIPRAVA OSNUTKA ZA GOVORNI NASTOP
 Danes boš napisal/a osnutek svojega govornega nastopa.
 Ponovno preleti vse tri opise poklicev, ki smo jih že prebrali v DZ: cvetličar,
avtomehanik in gasilec in si kakšno dobro misel, podrobnost, idejo zapomni,
da jo boš na podoben način lahko vključil/a v svoj opis poklica, ko boš
pripravljal/a prvi osnutek.
 Pomagaj si z načrtom za opis cvetličarja na str. 69. Pomagaj si tudi s
spodnjimi vprašanji, na katera pa širše odgovori.

OPIS POKLICA
1. Kje dela?
2. Kaj dela? (naloge, ki jih opravlja oseba v izbranem poklicu)
3. S čim dela? (pripomočki, ki jih uporablja pri delu)
4. Katera znanja, lastnosti in spretnosti mora imeti?
5. Kako oseba pride do poklica? (šole, ki jih mora opraviti)
6. Kakšno je delo? (zahtevno, naporno, zabavno...)
7. Posebnosti poklica
8. Razlogi, zakaj si izbral/a ta poklic.

Osnutek mi pošlji na vpogled po e-pošti.

MATEMATIKA
4. URA: PISNO SEŠTEVANJE ŠTEVIL DO 10 000 (DZ/46)


Preglej, kako si naloge rešil v sredo:
DZ, str. 44:

1. naloga:
89
+ 41718
567

366
+ 51817
953

456
+ 21714
730

738
+ 11612
900

234
+198
+ 32929
831

2. naloga:
375
+ 11819
564

Odgovor: Opero si je ogledalo 564 gledalcev.

DZ, str. 45:

1. naloga:
451
+2106
2557

4609
+ 1 2 314
5843

1832
+ 316 5 5
5487

2. naloga:
Prva tekma: 2321
Druga tekma: 2321 + 819 = 3140
2321
+ 18 1 19
3140

2945
+4053
6998

897
+ 5632
+ 2291018
9437

Tretja tekma: 3140 + 561 = 3701
Skupaj: 2321 + 3140 + 3701 = 9162
3140
+ 561
3701

2321
+3140
+3701
9162

Odgovor: Vse tri tekme skupaj si je ogledalo 9162 gledalcev.
 Delo nadaljuješ v karo zvezku. Napiši naslov VAJA in današnji datum ter prepiši
spodnje račune (pisno - v stolpcu) in jih izračunaj.
345 + 319 =
711 + 159 =

456 + 372 =
683 + 245 =

187 + 389 =
255 + 376 =

 Reši besedilne naloge v DZ, str. 46. Pri reševanju nalog uporabljaj pisno
seštevanje.

LIKOVNA UMETNOST
1., 2. URA: OKRASEK ZA SMREČICO IZ SLANEGATESTA/DASMASE
 Si doma že postavil smrečico? Danes boš ustvaril nekaj okraskov za svojo
smrečico.
 Uporabil boš slano testo ali pa dasmaso, kar ti je lažje oz. kar imaš pri roki.
RECEPT ZA SLANO TESTO:
- 300 g moke (gladke bele)
- 300 g soli
- 2 dl vode
- 1 žlica olja
POSTOPEK IZDELAVE IZ SLANEGA TESTA:
Sestavine zmešaj, da dobiš kepo. Na pomokani površini jo še malo pregneti, nato
pa lahko začneš z ustvarjanjem. Svoj končni izdelek lahko posušiš na zraku ali ga
spečeš v pečici (180 stopinj, 10-15 min).

 2 primera okraskov, preizkusi se v ustvarjanju obeh.
1. Tukaj smo
uporabili modelček
za piškote in čipko,
kaj ni krasen vzorec?

2. Smrečice iz dasmase, okrašene z barvami,
odtisi vzorcev in gumbi/ lahko uporabiš
seveda še kaj drugega.

Na vrhu s slamico ali zobotrebcem naredi luknjico, da boš nanj privezal vrvico.
Izdelke fotografiraj in mi jih pošlji po e-pošti.

