PONEDELJEK, 11. 5. 2020
MAT – PISNO DELJENJE Z OSTANKOM
Danes nadaljujemo s pisnim deljenjem z ostankom. To pomeni, da na koncu računa, ko
odštevamo in podpisujemo, ne bo število 0, pač pa nam bo nekaj ostalo.
Razlago pozorno poslušaj in dobro sledi postopku izračuna na naslednji povezavi: https://
www.youtube.com/watch?v=4OEpU_2PIlg
Seznanil se boš z dolgim in kratkim načinom pisnega deljenja z ostankom, vendar mi bomo uporabljali
le KRATEK NAČIN.
Po razlagi si boš v zvezek napisal naslov:

PISNO DELJENJE Z OSTANKOM

Sledi zapis naslednjih dveh računov skupaj s preizkusi:
Smer reševanja računa
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3 ost.
Za nalogo reši naloge v 3. DZ na strani 89/1, 2 (v zvezek). Vse računaš na kratek način in
narediš vedno preizkus. Rešitve preveri v prilogi delovnega zvezka.

SLJ – književnost - VID PEČJAK: Drejček in trije Marsovčki
Na povezavi boš poslušal/-a prvo poglavje iz knjige (do 9 minute) Naslov poglavja je Nočni
obisk. Med poslušanjem bodi pozoren/pozorna na:
-

Kdo nastopa v poglavju?

-

Kje se dogaja?

-

Kdaj se dogaja?

Po poslušanju boš zapisal kratko obnovo – 8 do 10 povedi, poglavja, ki si ga poslušal. V njej
zapiši kdo nastopa v knjigi in kaj se je ponoči dogajajo pri Drejčku doma.
Naslov:

VID PEČJAK

DREJČEK IN TRIJE MARSOVČKI

1. Poglavje: Nočni obisk
Kratka obnova poglavja.

DRU – ŠEGE IN NAVADE
Učenci, pri zadnji uri ste spoznali različne šege. Danes si boš izbral eno in jo še malo bolj
natančno raziskal. Poslušaj videonavodila. Nato se loti dela!
Izberi 1 spodnji dogodek in zapiši vse potrebno v miselni vzorec.
-

Poroka
Pustovanje
Božič in Silvestrovanje
Velikonočni običaji

Kako oblikuj miselno vzorec.

ŠPORT: MET VORTEXA (ponovitev)
Met vorteksa Oglej si posnetek, pojdi v naravo in poskušaj še ti na ta način povaditi met
vorteksa/kamna/storža/žoge. Vse kar najdeš v naravi je priročno za vadbo. Le pazi na varnost
sebe in ostalih v naravi.

