Do–bro-ju-tro!
No počitnice so za vami in jaz upam, da ste se res odpočili, da boste imeli dovolj moči za
nadaljevanje.
Pa najprej en vic:
“No Buček, ti pa zdaj lepo povej, koliko kosti imaš v telesu?”
“Najmanj dva tisoč petsto.”
Učitelj: “Zakaj pa me nisi včeraj poslušal, ko sem razložil, da je v človeškem telesu dvesto kosti.”
Buček: “Saj sem! Ampak sem danes zjutraj jedel sardine.”
Kot veste bom ta teden začela z ocenjevanjem. V sredo bom ocenjevala DRU (razpored ste dobili). Da
ne pozabite vam ga še enkrat napišem:
9.00 – Jure, Ema B., Rok, Vlatko
9.30 – Lia, Doroteja, Leon, Sara
10.00 – Lucija, Aljaž, Alex, Ema
10.30 – Ažbe, Lejla, Jerca, Gašper
Pošiljam vam tudi okvirna vprašanja, ki vam bodo v pomoč pri učenju.
Po videokonferenci se bomo slišali tudi jutri in sicer ob 10. 00 uri. Na tej videokonferenci bom
preizkusno nekoga vprašala, da boste videli, kako bo v sredo potekalo.

Zdaj pa na današnje delo!

SLJ- Sreča na vrvici

Danes boš spoznal odlomek iz zgodbe Vitana Mala, Sreča na vrvici. Mogoče si že slišal ali celo gledal
film z istim naslovom, nastala pa je tudi istoimenska pesem, ki se jo lahko tudi naučiš. Spodaj ti
prilagam povezavo na karaoke, kjer imaš tudi besedilo pesmi.

1. V zvezek napiši naslov Sreča na vrvici, spodaj dodaj še avtorja (Vitan Mal) in datum nato po
svoje razloži besedno zvezo sreča na vrvici.
2. Poslušaj posnetek:
Sreca na vrvici.m4a

3. Sedaj še preberi odlomek, ki ga imaš na spodnji povezavi.
4. Po branju reši naloge:
1. Ali lahko iz teh drobcev uganeš, kaj se je dogajalo?
2. Kaj je bilo najprej? In kaj potem? In kaj na koncu?
3. Lahko iz odlomka ugotoviš, kdo je glavni junak?
4. Zakaj je Matic tako hitro privolil, da bo igral v filmu?
5. Česa se je Matic ustrašil ob koncu odlomka?

6. Razloži besedno zvezo »orka špinača«!
7. Kako bi ti ravnal, če bi bil v Maticevi vlogi?
Če te zanima, kako se je zgodba razpletla in kaj vse se je dogajalo, lahko prebereš knjigo, če jo imaš
ali pa si ogledaš film.
Še pesem:
https://www.besedilo.si/marjeta-ramsak/sreca-na-vrvici

MAT – Večkotniki
Danes boš najprej ponovil, kaj veš o večkotnikih. V zvezek napiši naslov Večkotniki in datum 4.5.
1. Oglej si posnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=p3UTM6wIOVU
in nato ustno odgovori na vprašanja v okvirju na strani 4 v 3. DZ.
2. O večkotnikih si oglej predstavitev, prepiši kar moraš in reši naloge v DZ.

DRU – Prazgodovina
Tokrat se boš začel učiti o prazgodovini. Besedo si gotovo že slišal in mogoče o prazgodovini tudi že
kaj veš. Na spodnji predstavitvi boš danes spoznal čisto osnovno o prazgodovini.
Oglejte si predstavitev in prepišite besedilo s prosojnic.

Tako, za danes je to vse, če hočeš pa lahko rešiš še tale izziv.
Kako hitro zložim majico:
https://www.pinterest.com/pin/717409415620236471/
Lep pozdrav, učiteljica Jerneja

