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MAT, DRU, SLJ, NIT, GUM
MATEMATIKA
Pisno deljenje z dvojnim prehodom
Včeraj smo računali skupaj. DOBRO VAM JE ŠLO.
Upam, da je tudi naloga šla dobro.
Izračunajte naslednje račune. Naredite tudi preizkus.
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V četrtek se ponovno slišimo, takrat bomo dobljene količnike preverili.
Rešite še besedilne naloge v DZ 3, str. 80.

DRUŽBA
V zvezek napišite oba naslova
Del pokrajine smo tudi mi
Ljudje preoblikujemo pokrajino
Naravni pojavi v pokrajini nam dajejo različne pogoje za življenje.
Npr.: Kjer je toplo podnebje, so drugačni pogoji, kot tam, kjer je mrzlo podnebje.
Pogoji za življenje so drugačni tam, kjer je rodovitna prst, kot tam, kjer je prst nerodovitna.
Ljudje se prilagajamo naravnim pojavom, hkrati pa pokrajine s svojimi dejavnostmi
spreminjamo.
Pojavi, ki so povezani s človekom in njegovimi dejavnostmi, so prebivalstvo, naselja,
gospodarstvo in promet.
Prepišite snov v zvezek – lahko tudi iz DZ str. 68 in vpišite pojave v preglednico.

Kako pa ljudje spreminjamo pokrajino?
Napišite tudi to.

Nekaj sprememb si oglejte na slikah.

Izkoriščamo kamnine.

Gradimo hiše, nebotičnike, hotele.

Gradimo ceste, avtoceste, mostove.

Sekamo drevesa in pridobivamo obdelovalne površine.

V DZ str. 68, 69 vpišite, kako ljudje spreminjamo pokrajine. Napišite tudi tam, kjer v DZ ni
puščice.

SLOVENŠČINA
Oglejte si uvodne fotografije v novo poglavje v DZ 2, str. 72, 73.

Besede: PROSIM, HVALA, OPROSTI, napišite k ustreznim fotografijam.
Kaj mislite, o čem se bomo učili?
Učili se bomo o PROŠNJI, ZAHVALI, OPRAVIČILU in VLJUDNEM TELEFONSKEM
POGOVORU.
Preberite besedilo, ki ga govori deček na sliki v DZ 2, str. 74 in povedi nal. 1.
Rešite naloge od 1 do 3.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Lastnosti snovi se lahko spreminjajo.
Napišite v zvezek.

Oglejte si filmček na povezavi Radovednih pet.
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-nit-sdz-osn/#
Narišite kakšno zanimivost, ki ste si jo zapomnili po ogledu filmčka. Lahko ga pogledate
večkrat.

GLASBENA UMETNOST
Naučili ste se znano ljudsko pesem Dekle je po vodo šla.
Ponovite jo.
Danes pa se ob posnetku naučite pesem Kaj je tebi, mucek mali.

Pesem je malo manj znana, saj izvira iz Primorske.

https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-gum-sdz-osn/#
Še modernejša priredba.
https://www.youtube.com/watch?v=e8JRCJO8SPM

