ČETRTEK, 21. 1. 2021
ODDELČNA SKUPNOST
Reševanje spletne ankete o šolanju na daljavo. Navodila bom podala na
videokonferenci in skupaj bomo šli čez vprašalnik. Vaša naloga pa bo, da boste
potem sami doma s starši rešili spletno anketo na tej povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvlSJxofGH5iDeUK4Z3dL72f_W5Shkki
QlopCC9LKkIrwPUQ/viewform
Anketo morate rešiti DANES. Na koncu kliknite SUBMIT, da so vaši odgovori res
odposlani.

SLOVENŠČINA
3. in 4. URA: J. VANDOT: KEKEC NAD SAMOTNIM BREZNOM
 Ali prepoznaš osebe na poštnih znamkah? Od kod jih poznaš? Kaj bi lahko
povedal o njih?

 Gotovo poznaš Kekca, radoživega in pogumnega fantiča, ki pozna vsako
gozdno potko in se ne boji strašljivih mož in žena s planin.
 V knjigi Kekec nad samotnim breznom se deček spopade s strašnim
Bedancem.
 Na spodnji povezavi poslušaj odlomek iz berila:
https://youtu.be/E1ITETmbm-8

DASI – čeprav

 Odlomek najprej tiho, nato pa še glasno preberi.

NASUKATI – ogoljufati, prevarati
OVBE – joj, ojoj
PAGLAVCI – fantje
UKANITI – prevarati

 Ustno odgovori na vprašanja:
- Kdo je dober in kdo slab v tem odlomku? Kako to veš?
- Kekec je zaprt. Kako misliš, da se počuti?
- Kako se ti počutiš, če te imajo prijatelji za bojazljivca? Kako se počuti Kekec,
ko razmišlja o tem, kaj bodo rekli njegovi prijatelji?
- Kaj zato sklene? Kako bo izpeljal svoj načrt?
 Predstavljaj si, da si ti Kekec in vsak dan pišeš dnevnik – zapišeš, kaj se ti je
tisti dan zgodilo.
V zvezek napiši, kaj bi napisal v dnevnik po tem dogodku iz odlomka.
Naslov: Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom

MATEMATIKA
4. URA: DOLŽINSKE ENOTE – naloge (DZ/69, 70)
 DZ, str. 68–70
Zmorem tudi to
Čez naloge bomo šli na videosrečanju, ob 9.30.

DODATNI POUK
Reševali bomo naloge iz Matematičnega kengurujčka. Prosim, da si naloge
natisneš, če je možno, da jih bomo reševali skupaj na videosrečanju. Priložila
sem jih v prilogi.

