PONEDELJEK, 18. 1. 2021
SLOVENŠČINA
- vsak dan beri glasno 10 minut

1. URA: BESEDE Z LJ IN NJ
 Najprej si poglej, če si pravilno rešil naloge v torek, 12. 1. 2021:
str. 96: obkrožene imaš besede: prejšnjo, prijateljice, knjižnico

VAJE:
1. naloga
 šola
 učitelj
 čebelnak
 nedelja
 voda
 stanovanje

šolski
učitel
čebelar
nedeljski
vodnjak
stanovati

šoljski
učiteljica
čebelnjak
nedelski
vodnak
stanovalec (v zadnji vrstici so vse besede
pravilno napisane)

2. naloga
 golaž, njoki
 polnjene lignje
 svinjski, riž
 zelenjavni
 piščančji, pečen
 štrukelj, sladoled, višnjevim

 Ali se še spomniš, ko smo se učili o vrstah povedi? Na spodnji povezavi boš
znanje obnovil: https://youtu.be/bRuiEaxUMjs
 Sedaj pa v zvezek za SLJ napiši naslov Besede z LJ in NJ.
 Iz besed: šolski, učiteljica, čebelnjak, nedelja, vodnjak in stanovanje napiši
bogate povedi. Za vsako besedo je ena poved. Dve povedi naj bosta
pripovedni, dve vprašalni in dve vzklični. Na koncu imaš napisanih 6 povedi.
 Kdor želi, reši tale kviz:
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y6esnkwhggi

DRUŽBA
1. URA: PONOVIMO
 Danes boš s pomočjo učbenika in posnetka, ki si ju že dobil, ob spodnjih
vprašanjih ponovil snov.
 Najprej še enkrat preberi snov v učbeniku od strani 42 do 49.
 Še enkrat si poglej posnetka na povezavi:
https://youtu.be/XIgU8saPAu8
https://youtu.be/uxPh-7smo3g
 Ustno ali pisno (kratki odgovori) odgovori na spodnja vprašanja, če imaš pri
odgovorih težave, jih poišči v učbeniku ali na posnetku.
1. Katere so naravne potrebe?
2. Katere so družbene potrebe?
3. Kaj je želja?
4. Kdaj občutimo največje zadovoljstvo ob uresničitvi želje?
5. Naštej otrokove pravice.
6. Izberi si pet pravic in razmisli katera dolžnost izhaja iz posamezne
pravice. Primer: Pravica do svojega mnenja in izražanja – tvoja dolžnost
je da tudi drugim pustiš izražati svoje mnenje.
7. Mnogim otrokom so pravice kršene. Kaj je najpogosteje vzrok za to?
8. Kam se lahko zatečeš po pomoč, če so kršene tvoje pravice?

MATEMATIKA
1. URA: MERIMO - Ponovimo in utrdimo
 Reši naloge. Natisi si jih ali prepiši v zvezek:

1. PRETVORI V MILIMETRE.
4 cm =___

14 cm= ___

21 cm 2 mm = ___

56 cm= ___

100 cm= ___

4 cm =___

3 cm 5 mm= ___

6 cm 9 mm= ___

30 cm 2 mm= ___

2. PRETVORI V CENTIMETRE.
4 dm= ___

80 mm = ___

12 dm= ___

13 dm = ___

100 mm= ___

21 dm=___

1 dm 3 cm=___

21 dm 1 cm= ___

3 dm 4 cm=___

3. PRETVORI V DECIMETRE.
5 m =___

200 cm= ___

150 cm = ___

3 m 7 dm=___

4 m 3 dm = ___

5 m 50 dm= ___

4. PRETVORI V METRE.
1 km = ___

70 dm= ___

6 km= ___

250 dm= ___

50 dm= ___

9 km= ___

10 dm = ___

2 km 40 m= ___

1 km 20 m= ____

5.PRETVORI V KILOMETRE.
2000 m =___

7000m = ____

GLASBENA UMETNOST
1. URA: NOTNO ČRTOVJE
 Danes se bomo učili o notnem črtovju. V pomoč naj ti bo tale posnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=4hjv_rEaLMY
 Kako pa zapisujemo note v notno črtovje? Poglej:
https://www.youtube.com/watch?v=C7bEC-hUO3g
 Preberi snov v učbeniku na str. 23 in 24.
 Prepiši v zvezek:

NOTNO ČRTOVJE
Ima 5 črt in 4 praznine. Štejemo jih od spodaj navzgor.
Kam zapisujemo note?
- Na črte,
- v praznine,
- pod notnim črtovjem in nad njim,
- na pomožne črte pod in nad notnim črtovjem.

Vratove not zapisujemo do tretje črte desno navzgor. Od tam naprej pa
navzdol in na levi strani.
ČETRTINKE:

OSMINKE:

 Tukaj pa imaš še prazno notno črtovje. V 1. vrstici vadi violinski ključ, v drugi
in tretji vrstici pa prepiši note iz zgornjega prikaza (četrtinke in osminke).

