SREDA, 13. 5. 2020
MAT – PISNO DELJENJE Z OSTANKOM
Nadaljujemo s pisnim deljenjem z ostankom.
V zvezek napiši naslov :

VAJA

Odpri DZ3, str. 90. Včeraj si končal pri izračunu H, danes od tu naprej nadaljuješ do konca
strani 90 in še rešiš še celo stran 91 - KRATEK NAČIN IN PREIZKUS. Vse rešuješ v DZ.
Rešitve preveri v prilogi delovnega zvezka.

SLJ – PREPIS
Oglej si video navodila in reši nalogo.

IZLET
V soboto smo šli na izlet. Iz ljubljane smo se odpravili proti gorenjski. Na pot smo
se odpravili z našim avtom. Vozil ga je oče Andrej, Mama Sonja pa je gledala
na Zemljevid slovenije. Seveda je šla z nami tudi psička pika. Po Zaloški cesti smo
se pripelali do obvoznice. Prvič smo se ustavili pret cestninsko postajo Torovo,
drugič pa na Bencinski črpalki Petrolej. Na Gorenjskem smo si ogledali mestece
Bled in se s čolnam popeljali po Blejskem jezeru. Seveda smo pojedli tudi
slastne Blejske kremne rezine. Na Bledu je bilo veliko italijanskih turistov. Oče je
rekel, da italijanke dobro pojejo. Popoldan smo se zapeljali prot Bohinju. Ustavili
smo se v gostilni Pri srnaku. Oče in mama sta jedla Dunajski zrezek z krompirjem,
midva s sestro Ajdo pa prave italijanske špagete. Bili smo že utrujeni, zato smo
se odpravili nazaj domol. Za večerjo smo naročili pice iz picerije, ki se imenuje
Slastno. Ker smo bili lačni, smo jih vseen pojedli. Oče je rekeu mami, da bi še ona
spekla boljšo pico.
REŠITVE

DRU – priprava na ocenjevanje znanja
Danes, boš pri uri družbe čas namenil intenzivnemu ponavljanju znanja pred ocenjevanjem, ki
te čaka. V pomoč naj ti bo power point z 20 vprašanji ter zapisi v zvezku, UČ in na zemljevidu.
Ocenjevanje bo potekalo po razporedu, ki so ga vaši starši prejeli po e-pošti v četrtek pretekli
teden!

