TOREK, 24. 3. 2020

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
NAČRTOVANJE IZDELKA IZ ODPADNE EMBALAŽE
Izdelal boš izdelek iz odpadne embalaže. Lahko je karkoli. Idejo imaš tudi v DZ, na strani 73
(prašiček).
Izdelek boš izdelal po naslednjih korakih:
1.
2.
3.
4.

Napiši naslov IZDELEK IZ ODPADNE EMBELAŽE.
Nariši načrt svojega izdelke in dele iz katerih si izdelek sestavil.
Izdelek lahko fotografiraš in mi ga pošlješ na mail (tkrnc1@gmail.com)
Sam ovrednoti svoj izdelek. Odgovori na vprašanja:
-Koliko časa si potreboval za izdelavo?
-Kje si imel največ težav pri delu?
-Kako si zadovoljen s svojim izdelkom?
-Kaj bi lahko še izboljšal?

SLOVENŠČINA
KAKO SE PRIPRAVIMO NA GOVORNI NASTOP?
Pri pripravi govornega nastopa najprej reši DZ, stran 60 in 61.

Pripravi govorni nastop – opiši poklic enega od staršev.
Pri pripravi upoštevaj naslednje:
-zberi čim več podatkov
-ključna vprašanja v miselnem vzorcu naj bodo: Kaj dela? Kje opravlja to delo? Katere
pripomočke uporablja?
-izdelaj miselni vzorec, napiši ga v zvezek

Če želiš še več podatkov, ti je v pomoč naslednja spletna povezava.
https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev

Nato se pripravi na govorni nastop. Upoštevaj primernost govornega nastopa.
1. TEKOČNOST
2. LEP GOVOR, NE PREVEČ TIH NITI PREGLASEN

3. BOGATOST POVEDI
4. LEPA DRŽA IN STIK S POSLUŠALCI
5. PREPRIČLJIVOST, ZANIMIVOST

MATEMATIKA
GEOMETRIJSKI LIKI: KVADRAT IN PRAVOKOTNIK
Prepiši besedilo, dopolni in odgovori na vprašanja. V zvezek napiši naslov KVADRAT IN
PRAVOKOTNIK.
1. Kvadrat in pravokotnik sta _______________

___________.

2. Kvadrat je ____________, ki ima 4 __________ _________ in vse 4 stranice
____________ ____________. Kvadrat ima ______ oglišča. Nasprotni stranici sta
___________, sosednji stranici pa sta med seboj _______________.
3. Pravokotnik je _____________, ki ima 4 ___________ in ___ prave kote. Ima tudi 4
_________. Nasprotni stranici sta _____________ in ___________ ___________.
Sosednji stranici sta med seboj _________________.
4. Nariši in pravilno označi kvadrat.
5. Nariši in pravilno označi pravokotnik.

ANGLEŠČINA
FREE TIME – vaje za utrjevanje
Učenci rešitve zapišejo v zvezke.
Task 1: Put the words in order. Besede postavi v ustrezen vrstni red in tvori stavek.
a) Saturdays I on go swimming
b) Fridays I play football on
c) I Sundays piano on play the
d) ride Tuesdays pony my on I
e) on I my Wednesdays ride bike

On Saturdays I go swimming.

Task 2: Complete the questions. Vprašanja dopolni z majkajočimi besedami iz okvirčka.
Ko zapišeš vprašanje, dodaj še kratek
odgovor, ki velja zate.

No, I don't.

Yes, I do.

a) Do you play the piano _______ the weekend?

____________________

b) Do you play computer games at ______ weekend?

____________________

c) Do you _______________ on Mondays?

____________________

d) _________ you play football on Fridays?

____________________

e) Do you go ____________ at the weekend?

____________________

f) Do you _________ your pony on Thursdays?

____________________

Task 3: Write three negative sentences. Zapiši tri stavke za aktivnosti, ki jih NE počneš.
Example: I don’t watch TV on Tuesdays.
Task 4: Izberi si nekoga iz družine (lahko tudi več oseb). V zvezek si zapiši 5 vprašanj, ki jih
boš zastavil/a. Nariši si razpredelnico (glej spodaj) in označi
ali X, glede na odgovor, ki ga
dobiš. Primer tabele z vprašanji:
Do you play football on Fridays?
Do you watch TV at the weekend?

Mum (mami)
X

Ne bo preveč naporno kajne? Pa saj ti to zmoreš!

Sister (sestra)

Delo si lahko razdeliš na več dni.
Lep pozdravček,
učiteljica Nataša

