Pozdravljeni!
Kako ste preživeli vikend? Bil je lep, sončen. Se že kaj pripravljate na veliko noč?
Zdaj imate več prostega časa za barvanje jajčk in pripravo jedi.
Kar se tiče šolskega dela, pa bi potekako nekako takole:
1. Kaj se je zgodilo z rastlinicami? Ideja je bila, da jih prinesete šolo in jih
posadimo v šolski vrt, ker pa to verjetno ne bo mogoče, prosi, če jih lahko
posadiš na domači vrt in še naprej opazuj njihov razvoj.
2. V zvezek si nariši nov urnik za ta teden.
SLJ IN SPO: Skrb za okolje

Razmisli, s čim vse ljudje onesnažujemo okolje.
Kako pa lahko pomagamo k ohranjanju narave?
Glede na to, da na zemlji živi veliko ljudi, kar prinese veliko odpadkov, kako lahko sami poskrbimo za svoje
okolje?
V šoli:
-ločujemo odpadke.
-ne mečemo smeti po tleh.
-skrbimo, da dobro zapremo vodo po umivanju.
Zunaj:
-ne mečemo smeti po tleh, v reke, po cestah.
- rože zalivamo z deževnico.
-v šolo, če smo blizu, pridemo peš ali s kolesom.
Doma:
-zapiramo vodo, ko si umivamo zobe.
-ločujemo odpadke.
-ne odpiramo oken, ko je prižgano gretje.
-ko gremo iz sobe, ugasnemo luč.

Kaj mislite, je bil nekoč tudi tu, kjer je danes Velenje, samo travnik?
Kaj se je zgodilo, da ga ni več? Bi bilo Velenje lepše, če bi bilo manj blokov, trgovin, tovarn?
Poslušaj posebno zgodbo na spodnji povezavi. Naslov je: Kakšen čudovit travnik.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/116798116
V zvezek Ribica napiši naslov zgodbe in nariši mesto prej in potem, ko so ga spremenili. V
kakšnem mestu bi pa ti raje živel-a?
Na svoji risbi označi s kljukico v kakšnem mestu bi raje živel-a in zapiši, zakaj. Piši s pisanimi
črkami.

MAT: Računamo do 100
Da ne pozabiš čisto seštevanja in odštevanja, reši naloge v DZ LiB MAT str. 60.

ŠPO+ SPO: Gibanje na svežem zraku
Poglej, če je veter nanosil okrog vaše hiše kaj, kar ne sodi v naravo- smeti,
poberi jih in jih odvrzi v ustrezne zabojnike.
Lep pozdrav, učiteljica Manca

