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MATEMATIKA
Ponovili smo merske enote za prostornino.
PROSTORNINA

Danes pa boste merske enote pretvarjali.
Primere napišite v zvezek.

5 hl = 500 l
8 hl 20 l = 820 l

Če še nimate utrjenih pretvornikov, poglejte v preglednico 1 hl = 100 l,
torej je 5 hl = 500 l

8 hl = 800 l + 20 l = 820 l

530 l = 5 hl 30 l

15 l 7 dl = 157 dl

66 dl = 6 l 6 dl

1 l = 10 dl

15 l = 150 dl + 7 dl = 157 dl

Rešite nalogi 2 in 3 v učbeniku MAT, str. 108 in v DZ, str. 84, nalogi 1 in 2.
Pripenjam vam povezavo do interaktivnih vaj o prostornini. Rešujete jih postopno, ne vseh
naenkrat.
https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote/merske_enote_prostornina.html

SLOVENŠČINA
Včeraj smo se naučili:
Pridevniki so besede, ki izražajo lastnost, vrsto in svojino.
Zato ločimo tri vrste pridevnikov:
LASTNOSTNE, VRSTNE in SVOJILNE PRIDEVNIKE.
Preverite, če ste pravilno rešili nalogo 8.

Danes boste utrjevali lastnostne in vrstne pridevnike v DZ 2, str. 53 do 55, naloge od 9 do 16.
Bodite pozorni!
Vrstne pridevnike, ki povedo, od kod je predmet, pišemo z malo začetnico.
Primer: bohinjski sir, trojanski krofi, italijanski čevlji …

ŠPORT
Najljubša športna aktivnost
Predvidevam, da je to zadnja ura športa na daljavo, zato si lahko danes izberete aktivnost, ki
vam je najljubša. Upam, da bo lepo vreme, da jo boste lahko izvedli zunaj.

LIKOVNA UMETNOST
Risanje sence
Igrajte se in opazujte sence.
Na mizo ali katerokoli drugo ravno površino postavite poljuben predmet. Poglejte, kam pada
senca in tja postavite list papirja. S pisalom obrišite senco. Obris sence ustvarjalno pobarvajte,
dorišite …
Lahko pa ustvarjate na dvorišču. Obrišite senco staršev, brata, sestre .. in jo pobarvajte.

Usmerjam vas na blog Ustvarjalno preživljanje prostega časa, kjer boste dobili še več idej.
Zabavajte se in ustvarjajte.
https://ustvarjalnoprezivljanjeprostegacasa.blogspot.com/2020/05/ilustracija-s-senco.html

