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MAT, DRU, SLJ, NIT, GUM
MATEMATIKA
Kombinatorika
Se spomnite, ko smo pri uri matematike potrebovali športno opremo?
Naj vam namignem.
Na voljo ste imeli 4 športne majice in 3 pare kratkih hlač. Ugotavljali ste, na koliko načinov
se lahko oblečete.
Vse možnosti ste prikazali s PUŠČIČNIM PRIKAZOM, PRIKAZOM V PREGLEDNICI ali
TABELI in DREVESNIM PRIKAZOM.
Podobne naloge vas čakajo danes. Odprite učbenik za matematiko na str. 120, 121.
Preberite in preglejte, kako sta Rok in Ana razporedila krogce in kvadratke na vse možne
načine. Dobro si oglejte, kako razporeditev prikažemo z drevesnim diagramom.
Nato se lotite reševanja nalog v zvezek. Pri reševanju si pomagajte z zgornjo razlago Roka in
Ane ter drevesnim diagramom. Rešite naloge na str. 120 in 121.
V DZ izbirajte med nalogami na straneh 107, 108 in 109. Seveda lahko rešite vse.

DRUŽBA
Iz življenja v mestih
Včeraj ste v učbeniku, str. 82 in 83 in poznali življenje v srednjeveškem mestu.
V zvezek ste napisali povzetek prvega odstavka. Danes pa na enak način izpište še bistvene
podatke in 2., 3., 4. in 5. odstavka.
Besedilo vam po odstavkih prilagam.

Snov lahko dopolnite še z vašo risbo ali fotografijo.

SLOVENŠČINA
Nekoliko se bomo »odpočili« od samostalnikov in snov slovenščine povezali s snovjo pri
družbi.
V berilu na str. 77 preberite besedilo Tri mesta in mogočen grad nad njimi..
Besedilo opisuje srednjeveško Ljubljano in dogodek, ki se je zapisal v zgodovino
(Ljubljančani so prvič videli slona).
Če želite o tem dogodku izvedeti več, poiščite na spletu. Če imate možnost obiskati knjižnico,
si izposodite knjigo Stara Ljubljana, v kateri je veliko zanimivih zgodb.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Varujmo naravo – gašenje
Na snov o gorenju ste se dobro odzvali. Večina učencev je naredila vsaj en poskus, nekaj
učencev pa je naredilo še dodatna poskusa. Na praktičen način ste se največ naučili.
Danes se boste učili o gašenju.
Če imate dostop, si oglejte fotografije na povezavi Radovednih pet.
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp5-nit-sdz-osn/#
V časopisu ali na internetu poiščite članek o požaru. Iz članka izpišite:
- kdaj je gorelo,
- kje je gorelo,
- kaj je gorelo,
- vzrok požara,
- morebitni poškodovani,
- škoda.
Snov si preberite v učbeniku NIT str. 76 in 77.
Lahko tudi v spletnem učbeniku.
https://eucbeniki.sio.si/nit5/1332/index3.html

GLASBENA UMETNOST
Znate odgovoriti? Vprašanja so iz snovi prejšnje ure.
Kaj je ljudsko izročilo?
Kaj obsega ljudsko izročilo?
Kaj je narodna noša?
Oglejte si gorenjsko narodno nošo in poimenovanja za posamezne dele oz. kose oblačil.

Rešite nalogo na povezavi Radovednih pet.
https://www.radovednih-pet.si/vsebine/rp4-gum-sdz-osn/#

