ČETRTEK, 9. 4. 2020
MATEMATIKA
PISNO DELJENJE DO 1000 S PREHODOM – utrjevanje znanja
Rešitve (sreda, 8. 4.):
1. Prireditveni prostor so okrasili z baloni bele, modre in rdeče barve. Skupaj jih je bilo 1296. Koliko balonov je bilo
modrih, če je bilo balonov vseh treh barv enako?
R: 1 2 9 6 : 3 = 4 3 2
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P: 4 3 2 ∙ 3
1296

O: Modrih balonov je bilo 432.
2. V sadovnjaku so štirje obiralci sadja nabrali 328 kg jabolk. Koliko kg jabolk je nabral vsak od njih, če so jih vsi
nabrali enako?
R: 3 2 8 kg : 4 = 8 2 kg
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P: 8 2 kg ∙ 4
3 2 8 kg

O: Vsak od njih je nabral 82 kg jabolk.
Zbirka vaj str. 62:

V zvezek zapiši naslov VAJA in reši besedilne naloge:

1. Štirje tiskarski stroji v eni uri natisnejo 400 izvodov revije za otroke. Koliko izvodov natisne en stroj?
R:
O:

2. 7 poslušalcev je za obisk koncerta plačalo 490 evrov. Koliko so plačali za vstopnico?
R:
O:

3. Janez in Miha sta tekmovala v zbiranju znamk. Janez jih je zbral 396, Miha pa kar 3 -krat manj. Koliko znamk je
zbral Miha?
R:
O:

4. Iz tovarne so razvozili 568 steklenic soka v 8 trgovin, v vsako enako. Koliko steklenic so pripeljali v vsako trgovino?
R:
O:

5. V tovarni avtomobilov so izdelali 485 polov in 5 krat manj golfov. Koliko golfov so izdelali?
R:
O:

6. Cvetličarka ima 624 narezanih cvetlic, od tega je tretjina tulipanov. Koliko je tulipanov?
R:
O:
SLOVENŠČINA
KAKO PIŠEMO ZAHVALO IN KAJ VSE PIŠEMO V NJEJ?

 SDZ 2, str. 86
3. naloga
Preberi in odgovori na vprašanja.
4. naloga
Bodi pozoren na ločilo za nagovorom in ločilo za pozdravom!
SDZ 2, str. 86

5. naloga /OBVEZNA NALOGA ZA VPOGLED UČITELJICI; rok za oddajo petek, 10.4.2020
Napiši zahvalo določenemu naslovniku, z določenim namenom in določeno temo.
Če pa imaš svoj predlog, ga smeš upoštevati.
Pri pisanju upoštevaj:
 čitljivost, estetskost pisave,
 jezikovno pravilnost in
 zunanjo oblikovanost dopisa.
Zahvalo napišeš lahko:
 na bel list papirja – format A 4
 na računalnik in pošlješ učiteljici v Wordovem dokumentu po elektronski pošti.
SDZ 2, str. 87
Razmisli in odgovori.
Razmišljaj o svojih izkušnjah s pisanjem neuradne zahvale.
Dopolni in pomni.
Preberi povedi in vstavi manjkajoče besede.

Ker bomo prihodnji teden pričeli s preverjanjem znanja, lahko snov ponoviš s pomočjo ppt proekcije, ki je v priponki
v spletni učilnici ali pa z gradivom na portalu Radovednih 5.

ŠPORT
Glej navodila v spletni učilnici.

LIKOVNA UMETNOST
Velikonočni prazniki so pred vrati, zato bomo danes ustvarjali Poskočnega zajčka (ppt projekcija z navodili je v spletni
učilnici).

