PETEK, 11. 12. 2020
SLOVENŠČINA
- beri glasno 10 minut
- prepiši dve povedi s pisanimi črkami

MOJA BABICA (SDZ /69 – 2. IN 3. NALOGA)
 Danes pa si oglej še 2. in 3. nalogo v DZ. Sedaj že veš, katero osebo boš
predstavil na govornem nastopu. Najbolje je, da predstaviš nekoga, ki ga
imaš doma: mamo, očeta, sestro, brata, babico, dedka…
 Najprej v razpredelnico zapiši podatke te osebe, nato pa jo s pomočjo teh
podatkov lepo opiši. Osebo opiši v zvezek, s pisanimi črkami in nalivnim
peresom. Ne pozabi na naslov.
Opis osebe fotografiraj in mi ga pošlji po e-pošti.
Za pomoč ti ponujam preglednico z ustreznimi izrazi.
OPIS OSEBE
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Glava
okrogla, jajčasta, podolgovata …
velika, majhna, velika kot …
dolžina – dolgi kratki
svetli (svetlolasec, svetlolaska), temni (temnolasec, temnolaska)
barva – črna, rdeča, rjava, rumena, oranžna …
ravni, skodrani, mastni, razmršeni, štrleči, počesani, urejeni …
koža – svetla, čokoladna, pegasta, temna …
bled, rdeč
izraz na obrazu – vesel, otožen, jezen, smešen …
oblika – okrogle, poševne
velikost – velike, majhne
barva – svetla, temna, modra, zelena, črna, rjava …
pogled – prijazen, otožen, prestrašen, hudoben, vesel, žalosten …
barva – črne, rjave, rdeče, temne, svetle
posebnosti – goste, redke, poudarjene, izrazite …
velikost – velik, majhen; dolg, kratek
oblika – šilast, koničast, širok, ozek …
posebnosti – rdeč, modrikast, bleščeč, napudran …
ozka, široka
velika, majhna
rdeča, bela, namazana
oblika – srčasta, zakrivljena, stisnjena …
dolge, kratke
temne, svetle, goste …

uhlji

majhni, veliki
štrleči …
posebna znamenja jamica v bradi, materino znamenje, jamica v licu, gube na čelu,
bradavica, brazgotina …
Postava
postava
nizka, visoka, srednja
okrogla, vitka, koščena, okorna, šibka, vrečasta …
Oblačila, obuvala, pokrivala
oblačilo
barva – modro, črno, rdeče, pisano, sivo …
vrsta oblačila – suknjič, bunda, pulover, vetrovka, plašč, jakna; bluza,
srajca, majica, puli, pulover; hlače, krilo, kavbojke …
dolžina - dolgo, kratko oblačilo (hlače, krilo, plašč)

 Ko boš predstavil osebo, najprej povej, koga boš predstavil. Govoriti moraš
razločno, dovolj glasno, pri nastopu ne smeš brati, ampak pripovedovati, opis
mora biti zanimiv.
Govorni nastop se nauči pripovedovati do 21. 12. 2020.

MATEMATIKA
 Izračunaj štiri račune.

PREVERIM SVOJE ZNANJE (SDZ /94,95)
 Zdaj je pa že čas, da sam sebe preveriš koliko si se naučil.
 V delovnem zvezku na straneh 94 in 95 te čakajo naloge za reševanje.
Pozorno preberi navodila in jih reši. Ne pozabi na merske enote!!!

LIKOVNA UMETNOST

OKRASEK ZA SMREČICO IZ SLANEGA TESTA/DAS MASE
 Si doma že postavil smrečico? Danes boš ustvaril nekaj okraskov za svojo
smrečico.
 Uporabil boš slano testo ali pa das maso, 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).
 Poglej si 2 primera okraskov.
1. Tukaj smo
uporabili modelček
za piškote in čipko,
kaj ni krasen vzorec?

2. Smrečice 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.

