PONEDELJEK, 14. 12. 2020
Ob 10.15 se dobimo na kratkem videosrečanju, kjer mi boste
sporočili, s kakšno točko bi lahko nastopili na naši prireditvi 

SLOVENŠČINA
1. URA: KVIZ
 Reši naloge. Kjer moraš odgovor napisati z besedo, jo napiši z velikimi
tiskanimi črkami. Na koncu klikni pošlji/submit in lahko si boš ogledal, kako si
reševal. Vse tvoje odgovore bom videla tudi jaz.
https://forms.gle/b5oQjKSi3SqdEAUy9
 Ponovi in se pripravi na govorni nastop, ki ga imaš v petek.

DRUŽBA
1. URA: PONOVIMO
 V naslednjih dveh urah bomo pri družbi ponavljali snov, ki smo jo obravnavali na
daljavo.
 Danes bomo ponovili vsebine Družine naših prastaršev in Družine se
spreminjajo.
 V zvezek za družbo napiši naslov PONOVIMO in zapiši odgovore na spodnja
vprašanja. Odgovarjaj v celih povedih in upoštevaj pravopisna pravila. Pri delu si
pomagaj s posnetki, ki jih imaš zbrane spodaj, z učbenikom od str. 30 do 33 ter
zapiski v zvezku.
https://youtu.be/7JoFD-pp0B0
https://youtu.be/My1loc0y3_A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kaj je družina?
Katere vrste družin poznamo?
Po čem se razlikujejo med seboj osnovne družine?
Kaj pomeni, da je družina razširjena?
Naštej vzroke, ki spreminjajo družimo?
Da je življenje v družini prijetno, se morajo za to potruditi vsi družinski člani.
Napiši na kakšen način lahko to dosežemo.
7. Kakšne so bile družine naših prastaršev?
8. Kaj je bil vzrok, da so starši, pa tudi otroci pogosto umirali?

MATEMATIKA
1. URA: PISNO ODŠTEVANJE ŠTEVIL DO 1000 Z ENIM
PREHODOM (DZ/47)
 Ob spodnjih rešitvah preglej, kako si rešil naloge v petek:
Računi v karo zvezku:
345
+ 3 119
664

456
+ 317 2
828

187
+ 31819
576

711
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870
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928

DZ, str. 46
3. naloga:
Podhribje: 1541
1541
3023
Zahribje: 1541 + 1482 = 3023
+ 11418 2
+ 789
Ohribje: 3023 + 789 = 3812
3023
3812
Skupaj: 1541 + 3023 + 3812 = 8376
Odgovor: V Ohribju je živelo 3812
prebivalcev.
Odgovor: V vseh treh vaseh je živelo 8376 prebivalcev.
4. naloga:
Odrasla kolesa: 2576 + 3872 = 6448
Otroška kolesa: 1374 + 975 = 2349
Skupaj: 6448 + 2349 = 8797
Otroška kolesa v treh tednih: 2349 + 2349 + 2349 = 7047
Odgovor: V enem tednu izdelajo 6448 koles za odrasle.
Odgovor: V enem tednu izdelajo 2349 otroških koles.
Odgovor: V enem tednu izdelajo 8797 vseh koles.
Odgovor: V treh tednih izdelajo 7047 otroških koles.
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5. naloga:
Odgovor: Dobim število 9999.
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 Pri današnji uri matematike bomo pisno odštevali števila do 1000 z enim
prehodom.
 Na povezavi si oglej razlago: https://youtu.be/CUaV_wQPBEI
 Nadaljujemo z delom v DZ, str. 47.
1. naloga:
Račune prepiši v mrežo in jih pisno odštej.
- Tudi odštevati začneš vedno na desni strani, pri enicah.
- Pazi na natančno podpisovanje.
2. naloga: Reši besedilno nalogo.

GLASBENA UMETNOST
1. URA: V GLASBENEM GLEDALIŠČU
 Najprej si preglej, če si v sredo pravilno rešil nalogo:
Večjo skupino pevcev imenujemo pevski zbor.
Odrasle pevske zbore glede na barvo glasu delimo na:
- ženski pevski zbor,
- moški pevski zbor in
- mešani pevski zbor.
Vsak zbor se mora pred učenjem pesmi dobro pripraviti. Tem vajam pravimo
upevanje.
Zbori lahko nastopajo na lokalnih prireditvah, revijah, najboljši pa se pomerijo
tudi na zborovskih tekmovanjih.
 Sedaj pa pomisli, kdaj si bil nazadnje v gledališču ali v kinu ali pa na ogledu
neke predstave. Kako si se moral obnašati? Si lahko govoril na glas ali pa skakal
naokoli? Odgovor že vsi poznamo, kajne?
 Oglej si posnetek na spodnji povezavi:
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2167
Svetujem, da si prebereš, kar je na tej spletni strani tudi zapisano.
 V učbeniku na str. 65 si v tabeli preberi nekaj pravil, ki so veljala pred več kot
stotimi leti in jih ustno primerjaj z današnjimi.

 Sedaj pa v zvezek za GUM napiši naslov V glasbenem gledališču.
 Najprej prepiši spodnje besedilo:

Glasbeno-gledališke predstave so:
- opera,
- opereta,
- balet in
- muzikal.
 Glede na poslušano, videno in prebrano, po alinejah v zvezek napiši čim več
pravil, ki se jih spomniš, ki jih moramo upoštevati, ko gremo v gledališče
(govorimo o bontonu v gledališču).
Začni tako:
Ko gremo v gledališče, moramo upoštevati bonton. Bonton pomeni lepo vedenje:
- - v preddverju se pogovarjamo tiho,
- - mirno pozdravljamo ostale,
- - (od tu nadaljuj sam) …

