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NIT, SLJ, TJA, MAT, GUM

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Izdelajmo mlinček
Včeraj ste dobili navodila za izdelavo in preizkušanje mlinčka. Dela je vsaj za dve šolski uri,
zato danes nadaljujte. Tjanov mlinček si že lahko ogledate na fotografiji v kanalu. Vabljeni,
da pošljete fotografije tudi ostali.
SLOVENŠČINA
Danes praznujemo rojstni dan pravljičarja Hansa Christiana Andersena in svetovni dan
mladinskih knjig.

 Preberi besedilo o svetovno znanem pravljičarju in razišči, o čem
govorijo njegove najbolj znane pravljice.
 Na spletni strani knjižnice te čaka kviz o Andersenu. Poišči ga in ga
reši.
Hans Christian Andersen (1805-1875)
Danski pisatelj in pesnik se je rodil 2. aprila 1805 v
mestu Odense na Danskem. Njegov oče je bil
čevljar, ki je umrl, ko je bilo pisatelju 11 let.
Andersenova mati je želela, da se izuči za krojača,
on pa je sanjal o drugih stvareh. Že v otroških letih
je želel postati pesnik in igralec.
Svetovno slavo so mu prinesle pravljice, ki so prevedene v več
svetovnih jezikov. Njegove najbolj znane pravljice so: Bedak Jurček,
Cesarjeva nova oblačila, Deklica z vžigalicami, Grdi raček, Kraljična
na zrnu graha, Leteči kovček, Mala morska deklica, Palčica, Snežna
kraljica, Svinjski pastir in Vžigalnik.

Umrl je 4. avgusta 1875, star sedemdeset let. Je eden najbolj znanih
pisateljev na svetu.
V zvezek napišite Hans Christian Andersen, izpišite naslove njegovih pravljic. Dopišite,
katere njegove pravljice še poznate. Označite, katere ste že brali, katere gledali – kot risani
film ali gledališko predstavo.
ANGLEŠČINA

2.teden (30.3.-3.4.20)/ 4.ura
HELLO, BOYS AND GIRLS !!!
Kako ste ? Pripravljeni na nove izzive ? Pa začnimo !!!
REŠITVE prejšnje ure - preglej, obkljukaj in če je potrebno naredi popravo.
in the car -

v avtu

under the table - pod mizo
on the wardrobe - na omari
under the chair - pod stolom
in the pencil-case - v peresnici
on the notebook - na zvezku
under the rocket - pod raketo
on the lorry -

na tovornjaku

in the plane -

v letalu

NOVA UČNA SNOV
Na vrsti je še zadnja skupina besed in sicer OPREMA v sobi. Pa poglejmo:
a desk /desk/ = pisalna miza
a lamp /lemp/ = lučka
a sofa /soufa/ = kavč
an armchair /armčer/ = naslanjač
a fridge /fridž/ = hladilnik

a cooker /kuker/= štedilnik
a bunk bed /bank bed/ = pograd (dvonadstropna postelja)
a toybox /tojboks/= škatla za igrače
an alarm clock /alarm klok/ = budilka
a bath /ba0/= kopalna kad
a toilet /toilet/ = straniščna školjka
a rug /rag/ = preproga
V zvezek napiši naslov PICTURE DICTIONARY, kar pomeni slikovni
slovar. Nato izdelaj slikovni slovar iz novih besed. To pomeni, da narišeš risbico
in nato besedo 3-krat napišeš.
PRIMER:

a desk
a desk
a desk
Če znaš besedo izgovoriti, izgovorjave ni potrebno pisati.
Pišite mi, kako je šlo !!!

GOOD BYE
MATEMATIKA
Prostornina
Včeraj ste spoznali enote za prostornino.
Ponovimo:

l = liter
dl = deciliter
hl = hektoliter
1 l = 10 dl
1 hl = 100 l
1hl = 1000 dl

Prepišite enote še enkrat v zvezek, dajte jih v okvirček in imejte odprt zvezek pri reševanju
nalog v DZ.
Pretvarjali boste prostorninske enote, iskali nesmisle in rešili dve besedilni nalogi v DZ 3, str.
29, 30, naloge od 1 do 5.
Ponujam vam še interaktivne vaje o prostornini. Vaj je veliko, predlagam, da danes rešujete
prvo: Liter ali deciliter.
https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote/merske_enote_prostornina.html

GLASBENA UMETNOST
Učenci 1., 2. in 3. razreda so se naučili slovensko ljudsko pesem Sinička se je usedla.
Naučite se jo še vi.

Predvajaj si spodnji posnetek:
https://youtu.be/abobx7se-7q
Pesmico verjetno poznaš.
Še besedilo, da boš lažje prepeval-a:
Sinička se je usedla
Sinička se je usedla gor na drobno vejico
in je zapela vsa vesela: cicicicido.
Oj, kaj že poješ, ptička moja, pesem to lepo,
ko nam še zunaj zima kima: cicicicido?
Sinička se je zasmejala, rekla je tako:
pomlad s seboj sem pripeljala: cicicicido!
Če imaš možnost, natisni besedilo in ga prilepi v zvezek za glasbeno umetnost.
Če besedila ne moreš natisniti, pa v zvezek samo napiši naslov in ilustriraj.

