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

SLOVENŠČINA
1. URA: PREVERI SVOJE ZNANJE (1. DEL)
 Danes boš reševal/a preverjanje znanja. Piši lepo in čitljivo. Pazi na
pravopisne napake.
 DZ1/str. 85/1. naloga. Napiši, kaj že veš in kaj bi rad še izvedel o gasilcih na
letališču.
 Sedaj pa se loti reševanja 2. naloge. Najprej natančno preberi besedilo, lahko
tudi večkrat. Nato rešuj naloge na str. 86. Pri 5. nalogi si pomagaj s slovarjem
(SSKJ - Fran). Pri 6. nalogi najprej napiši 5 vprašanj, ki bi jih o besedilu lahko
zastavil sošolcem. Reši še preostale naloge na str. 87.
Rešitve bomo pregledali na naslednjem videosrečanju.

MATEMATIKA
1. URA: PISNO SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE DO 1000 BREZ
PREHODA – naloge (DZ/23,24)
 PONOVIMO:
- odštevati začnemo pri enicah in nadaljujemo od desne proti levi,
- natančno podpisujemo.
 Reši naloge v DZ, str. 23, 24 (Zmorem tudi to)
 Reši naloge z učnega lista (PRILOGA 1):
1. naloga: Račune prepiši v zvezek za matematiko in jih reši.
2. naloga: V zvezek zapiši samo račune in odgovore.

PRILOGA 1: Učni list
1. Seštej oz. odštej.
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2. Reši besedilno nalogo.
Cof je navdušen smučar. Na smučišču je dopoldan presmučal slalomsko progo,
ki je imela 153 vratc. Popoldan je presmučal slalomsko progo, ki je imela 244 vratc.
Koliko vratc je Cof presmučal dopoldan in popoldan skupaj?
Koliko vratc več je imela popoldanska proga?

Odgovor:________________________________________________________________________
Odgovor:________________________________________________________________________

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
1. URA: KVIZ (vretenčarji in nevretenčarji)
 Danes boš ponovil učno snov - Živalsko kraljestvo. Rešil boš spodnji kviz.
Lahko snov najprej ponoviš iz zvezka, nato pa zvezek zapri in rešuj
samostojno. Ko zaključiš, klikni spodaj SUBMIT.

KVIZ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWBhOgz7bBqy5tjshQc9DhboIu7hM-SgYIs8bzvxXmefQ1Q/viewform?usp=sf_link

2. URA: NIT – KRALJESTVO GLIV
 Spoznal si že rastlinsko kraljestvo, živalsko kraljestvo, danes boš pa tudi
kraljestvo gliv.
 Oglej si posnetek na tej povezavi: https://youtu.be/vT6bDYdOwwE
 Preberi snov v učbeniku na str. 87.
 V zvezek prepiši, kar je v okvirčku:

KRALJESTVO GLIV
Glive niso rastline, ker ne proizvajajo kisika in hrane (nimajo listov).
Hrano vsrkavajo iz rastlin, živali ali iz njihovih ostankov.
Med glive spadajo: kvasovke, plesni, gobe, drevesne gobe, tartufi, kožne glivice …

