PETEK, 8. 1. 2020
DRUŽBA (namesto SLJ)
2. URA: PRAVICE ZA VSE OTROKE
 Prejšnjo uro si spoznal pravice otrok, ki veljajo za vse otroke sveta.
 V učbeniku za družbo si preberi snov na strani 44, 45, 46 in 47.
 Lahko si še enkrat pogledaš tudi posnetek: https://youtu.be/uxPh-7smo3g
 V zvezek za družbo prepiši POVZETEK na strani 47.
 Razmisli in zapiši katera dolžnost stoji za določeno pravico. Zgleduj se po
danem primeru. Piši v zvezek za družbo.
Pravica do imena ………. dolžan sem druge klicati po imenu
Pravica do nenasilnega ravnanja……….
Pravica do zdravja………
Pravica do igre in prijateljev……..
Pravica do izobrazbe………
Pravica do izražanja svojega mnenja……..

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
3. URA: NOTRANJI IN ZUNANJI POGON
 Za uvod si poglej posnetek na tej povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=ToQci5aQKg8
 Doma poišči kakšna vozila/igrače na notranji pogon in razmisli/poglej, kaj je v
njihovi notranjosti, da jih poganja naprej.
 V zvezek napiši naslov Notranji in zunanji pogon in prepiši, kar je v okvirčku.

Telesa se lahko gibajo na 2 različna načina:
- notranji pogon in
- zunanji pogon.
Telesa, ki se gibajo na notranji pogon, imajo v sebi npr. motor, baterije,
elastiko, vztrajnik, vzmet …
Telesa, ki se gibajo na zunanji pogon, pa moramo potisniti, povleči, nositi …
V tabelo nariši nekaj teles, ki se gibajo na notranji in na zunanji pogon.
NOTRANJI POGON

ZUNANJI POGON

MATEMATIKA
4. URA: PREVERIMO, KAJ SMO SE DO SEDAJ NAUČILI




Poštevanka in členi računskih operacij - ponovi snov ob ogledu tega
posnetka: https://youtu.be/2iod1G28kNc

Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ:
- str. 54 (vse naloge)
- str. 56 / 7. naloga

LIKOVNA UMETNOST
1., 2. URA: LUM – ROKAVICE
 Potrebuješ: škarje, lepilo, kolaž papir, vato, črn flomaster.
1. Iz kolaža izreži rokavice. Barvo si izberi sam.

2. Iz kolaža drugih barv izreži različne oblike in jih prilepi na rokavice. Naj ne
bodo takšne kot te na sliki. Izmisli si nekaj svojega.

3. S črnim flomastrom rokavičkam nariši različne vzorce.

4. Na koncu zalepi vato.

