Začnimo z delom v drugem tednu učenja na daljavo po ponedeljkovem urniku.
4. razred
30. 3. 2020

SLJ, MAT, TJA, DRU, ŠPO

SLOVENŠČINA
Danes boste samostojno obravnavali novo snov OPIS OSEBE.
Dela bo nekoliko več, saj boste morali besedila, ki bi jih sicer poslušali, prebrati.
V DZ 2 str. 22 si oglej fotografijo in preberite besedilo.

Alis je zelo zabaven in hudomušen fant. V našem razredu je zelo
priljubljen, ker nas večkrat spravi v smeh.
Prihaja iz druge države, zato ima drugačen naglas od našega, ampak to nas
ne moti, ker govori razločno in glasno.
Ima nagajive oči in prikupen nos.
Vedno je športno urejen.
Trenira atletiko in ima atletsko oblikovano telo.
Do sošolcev je prijazen in ustrežljiv. Rad nam pomaga in posoja svoje
stvari. Pri tem vedno poskrbimo, da mu jih vrnemo.
Je zelo dober matematik, saj je osvojil prvo mesto v tekmovanju iz logike.
Nikoli se ne razjezi in krega. Raje se umakne in se pogovori kasneje, ko se
stvari malo poležejo.
Rešite nalogo 1, nato preberite še drugo besedilo.

Ime mu je Alis. Piše se Pavčič.
Star je 10 let. Visok je približno 155 cm. Tehta okrog 45 kg.
Njegov obraz je podolgovat. Ima goste črne kratko pristrižene lase, ki so pri
ušesih nekoliko pobriti. Oči so rjave in nad njimi ima črne in izrazite obrvi.
Je temnejše polti. Zadaj na vratu ima veliko materino znamenje.
Največkrat je oblečen v modro karirasto srajco s kratkimi rokavi in temno
modre kavbojke. Pogosto je obut v rjave športne čevlje z belim robom in
vezalkami. Na desni roki nosi veliko športno uro.
Šolske potrebščine ima shranjene v nahrbtniku ki po navadi ostane samo
na eni rami.
Trenira atletiko, popoldan pa rad pomaga sošolcem pri matematični nalogi.
Matematika je poleg športa njegov najljubši predmet.
Doma veliko časa preživi s svojim mlajšim bratom Amirjem, na katerega je
zelo navezan.
Sedaj pa rešite še naloge: 3 na strani 22 in 4, 5, 6 na strani 23. Verjetno si vseh podatkov po
enkratnem branju ne boste zapomnili, zato besedilo večkrat preberite in poiščite podatke.

MATEMATIKA
Ker je bilo pri slovenščini nekoliko več dela z branjem, ga bo pri matematiki malo manj.
Utrjevali boste snov DELE CELOTE.
Počasi in pozorno rešite besedilne naloge v DZ 3 str. 25 in naloge na str. 26. Verjamem, da
vam bo uspelo rešiti tudi zahtevnejšo nalogo Zmorem tudi to.
Čaka vaš še utrjevanje v prilogi – Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in
utrjevanje, str. 49, 50.
Lahko pa rešujete tudi interaktivne vaje.
ANGLEŠČINA

2.teden (30.3.-3.4.20)/ 3.ura
HELLO, CLASS !!!
Uro smo uspešno prestavili na poletni čas, a pogled skozi okno nam kaže
še pravo zimsko podobo. Hvala za pridno delo in vse vaše odzive :)

REŠITVE - preglej, obkljukaj in če je potrebno naredi popravo.
COOKBASE = bookcase

LWTEVE = twelve

HICAR = chair

TEEENIGH = eighteen

BEROWARD = wardrobe

STEVENEEN = seventeen

LABET = table

WETTYN = twenty

BOARDCUP = cupboard

ENELEV = eleven

DEB = bed

TEENTHIR = thirteen

PONOVITEV
Prevedi v slovenščino – vajo napiši v zvezek- prepiši tudi primere:
PRIMERI: in the box – v škatli, on the bed – na postelji,
under the book – pod knjigo
VAJA: in the car under the table -

on the wardrobe under the chair in the pencil-case on the notebook under the rocket on the lorry in the plane -

NOVA UČNA SNOV
Danes so na vrsti štiri osnovne besede za sobe v hiši ali stanovanju.
A KITCHEN /kičn/ = kuhinja
A BATHROOM /ba&ru:m/ = kopalnica
A SITTING ROOM /siting ru:m/ = dnevna soba
A BEDROOM /bedru:m/ = spalnica
V zvezek napiši naslov ROOMS (sobe), prepiši 4 nove besed in jih ilustriraj.
Nato vsako besedo napiši še petkrat.
Želim vam, da bi se pri delu prijetno počutili !!!
Pišite mi, kako je šlo !!!

GOOD BYE

DRUŽBA
DZ DRU, str. 51

Ob vetrovnici večkrat ponovite glavne in stranske strani neba.
S kompasom ste že rokovali. Danes si boste zapisali glavne dele kompasa. To so:

VETROVNICA, MAGNETNA IGLA in OHIŠJE.
Nariši kompas v zvezek in napiši glavne dele. Lahko ga tudi prilepiš.
Spoznali boste še angleške besede za glavne strani neba:
SEVER = NORTH (nort)
JUG = SOUTH (saut)
VZHOD = EAST (ist)
ZAHOD = WEST (vest)
Tudi to zapiši v zvezek. Reši naloge v DZ DRU, str. 51.

ŠPORT
Današnjo uro športa namenite plesu. Izberite si poljubno glasbo in plešite. Lahko plešete tudi
ob kakšni glasbeni oddaji na televiziji. Lahko si izmislite koreografijo – vsaj nekaj gibov in
naučite sošolce, ko se vrnemo v šolo.

