TOREK, 14. 4. 2020
BRALNI TEDEN
Ta teden bomo imeli bralni teden. Se še spomnite, kaj to pomeni? Doma poiščete knjigo. Naj ne bo
pretanka, da jo boste lahko brali ves teden. Danes v zvezek za SLJ, na zadnjo stran v zvezku, napišeš
naslov BRALNI TEDEN 14. 4. – 17. 4. 2020
Nato napišeš naslov knjige, poiščeš avtorja, ilustratorja, založbo. Na koncu pa MNENJE. Svoje mnenje
o knjigi boš napisal/a v petek, oziroma, ko boš knjigo prebral/a.
Takole potem to izgleda, če si že pozabil/a. LIST
KOLIKO JE URA?
Na uri nastavi naslednje čase. Bodi zelo natančen/na pri postavljanju obeh kazalcev. Starši naj
preverijo, če si prav nastavil/a.
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SLJ - OPIS
V prilogi imaš besedilo za branje in poslušanje. Natančno poslušaj in preberi opise. Nato napiši
nalogo.
Ppt_opis

SPO - Ura, utrjevanje, UL
Na uro že dobro poznaš. Znanje boš utrdil/a na učnem listu KOLIKO JE URA, utrjevanje. Če učnega
lista ne moreš natisniti, v zvezek za SPO pri prvi nalogi napiši samo čase, drugo in tretjo nalogo pa
prepiši v zvezek. Ne pozabi napisati datum. Ob koncu dneva boš dobil/a rešitve.
PREVERJANJE
Jutri, 15. 4. 2020, bo preverjanje. Teme: Slovenija, poklici, hobiji, delo in ura. Ponovi vse, kar je
napisano v zvezku in v učbeniku.
MAT - Hišica, MOJA MATEMATIKA
VZORCI IN SKLADNI LIKI
Odpri PTT_HIŠICA_LIKI, kjer boš našel navodilo za delo. Hišico rešuj na učni list. Če nimaš možnosti
natisniti, lahko rešuješ v zvezek. Morda imaš hišico že v mapi. Preveri.
UL_HIŠICA
V spletni vadnici Moja matematika imaš naloge. Reši jih do 17. 4. 2020

ŠPO
Oglej si oba posnetka in izvedi čim več vaj, kot jih vidiš na posnetku.

Vsaj skiping (nizki, srednji, visoki) izvedi vsaj dvakrat v enem dnevu. Lahko izbereš dvorišče pred hišo,
sprehajalno pot, parkirišče pred stolpnico ali kar hodnik doma.
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=r2FkzOkVljdWTdbRuQ83F1Ks

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=n2NXdcZjOPWlcVKpva8NuEPy

