PETEK, 11. 12. 2020
MATEMATIKA

PISNO SEŠTEVANJE ŠTEVIL DO 10 000 (DZ/46)
 Preglej, kako si naloge rešil v četrtek:
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

2945
+4053
6998

897
+ 5632
+ 2291018
9437

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

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

2321
+ 18 119
3140

+

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.

SLOVENŠČINA

MATEJ BOR: PESEM O ZVEZDI
 Poznaš kakšno uspavanko? O čem premišljujete, kadar zvečer ne morete zaspati?
Pogosto sanjate? Se o svojih sanjah s kom pogovarjate? Kaj ste sanjali danes
ponoči?
 V naselju Grgar blizu Nove Gorice se je rodil pesnik in pisatelj Vladimir Pavšič.
Njegov psevdonim je Matej Bor; psevdonim je izmišljeno, skrivno ime, ki ga
uporabljajo predvsem umetniki, da prikrijejo svoje pravo ime.
 Matej Bor je napisal pesniško zbirko Pesmi za Manjo, ki jo je posvetil svoji hčerki.
Spoznali bomo pesem z naslovom Pesem o zvezdi, ki govori o Manjinih sanjah.
 Prisluhni posnetku: https://youtu.be/RMMLmz9wj3g
 Preberi pesem tudi ti. Pesem najdeš v B/42,43.
 Ustno odgovori: Česa si želi Manja pred spanjem? Kaj ji odgovori mama/oče? O
čem sanja Manja?
 Kaj so pomanjševalnice? Povej kakšen primer (zajec - zajček). Pomanjševalnica
je beseda, ki izraža pomanjšanje. Z rabo pomanjševalnic pesnik svojo pesem
naredi še bolj otroško.
- V drugi kitici pesmi poišči pomanjševalnice.
 Glasno preberi pesem tako, kot bi jo prebral/a svojemu mlajšemu bratcu ali
sestrici.
 Pismo Manji: Napiši pismo Manji in ji svetuj, kaj naj naredi, da bo lažje zaspala. V
zvezek napiši naslov Pesem o zvezdi - Pismo Manji. Če želiš, nariši Manjine sanje.

LIKOVNA UMETNOST

OKRASEK ZA SMREČICO IZ SLANEGA TESTA/DASMASE
 Si doma že postavil/a smrečico? Danes boš ustvaril/a nekaj okraskov za svojo
smrečico.
 Uporabil/a 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/a vrvico.

