Dobro jutro pa smo spet sredi tedna!
Najprej en vic:

V šoli govore o sanjah, Tonček pripoveduje:
“Sanjalo se mi je, da sem se učil matematiko in da sem potem dobil odlično. Kaj naj bi to
pomenilo?”
“Da si med spanjem pametnejši.
Danes vas čaka nov izziv, katerega rešite in fotografijo obesite na Padlet (kot v ponedeljek).
Sigurno imate vsi trenirko ali kakšne druge hlače, ki imajo vrvico za zavezati. Danes se lahko naučite
narediti vozel, ki bo vedno ostal zavezan, a boste širino v pasu lahko ravno tako prilagodili sebi.
Kako zavežem vrvici na hlačah?
https://www.pinterest.com/pin/792633603155488741/

Zdaj pa na delo veselo!
DRU – Preverjanje - Kako poznam ureditev Slovenije?
NAJPREJ RES DOBRO PREBERI NAVODILA!

Na spodnji povezavi boš rešil kviz Slovenija in njena ureditev. Pri nalogah, pri katerih
moraš odgovoriti z besedo oz. stavkom boš lahko v povratni informaciji dobil, da nisi
pravilno rešil, ker moraš odgovoriti točno tako, kot sem jaz zapisala odgovor.
Svetujem ti, da vsak odgovor napišeš kot poved, torej z veliko začetnico in piko na
koncu in ne pozabi na vejice. Jaz bom te naloge pregledala in če bodo vaši odgovori
smiselni jih bom štela za pravilne. Pri nalogah, kjer morate izbrati pravi odgovor pa
moraš izbrati pravilno, ker je možna samo tista rešitev.
Prosim, da kviz rešiš danes do 19.00, ker kasneje ne boš več imel dostopa in bom
smatrala, da dela nisi opravil. Želim ti veliko znanja in pravilnih odgovorov.
Ko kviz rešiš, mi ga pošlješ (spodaj klikni na pošlji).
https://forms.gle/z6AX6HocJHVPvEqg9

SLJ – Enopomenke
Navodilo si dobil v torek, torej nadaljuj z delom. Če si pa že vse naredil pa toliko bolje.

LUM – Izdelovanje iz odpadne embalaže.

Po počitnicah boš pri uri LUM-a na daljavo izdelal družabno igro ali športni rekvizit iz
odpadnega materiala. Danes razmisli, kaj vse imaš na razpolago (odpaden karton,
pokrovčke, plastenke…) in kaj bi iz tega lahko izdelal. Pripravi si načrt! Za naslednjo uro LUM
boš dobil natančna navodila, zato igre še ne izdelaš, ampak pripraviš samo načrt.

ŠPO – Športno vzgojni karton
Nadaljuj z vajami za ŠVK.

Danes res nimaš veliko dela, tako, da se boš malo odpočil od ponedeljka in torka, ko je bilo
dela malo več.
Zavedam se, da je tole za vas naporno, tudi zame in da smo vsi včasih malo na tleh in
obupani, a če to znamo premagati, lahko gremo spet naprej, zato ti pošiljam eno
vzpodbudno misel:
Pozitivna oseba je ta,
ki kljub slabemu dnevu in
težkim trenutkom življenja
ne odstopi od pozitivnih misli.
Torej živi z njimi vsak dan,
ne glede na to,
kako težko se mu zdi življenje.
Pa še nekaj ti zaupam. Še danes in jutri boš imel pouk, v petek pa te čaka dan dejavnosti, da
se malo razbremeniš ti in tvoji starši. Natančna navodila dobiš v četrtek.
Z lepimi in toplimi pozdravi, učiteljica. Z večernega teka pa ti pošiljam še tale posnetek:
https://drive.google.com/open?id=1UCwiBN8CjEi16UBC9Zc3YU0ENCeLGD3x

Prepoznaš, kaj ne

?

