Ponedeljek, 1. 6. 2020
Potovanje na daljavo se končuje.
Super!
Ali pa morda ne?
Upam, da se v sredo, 3. 6. 2020, vsi pozdravimo v živo.
Imeli si bomo veliko povedati.
Se vidimo.

Do takrat pa opravite še zadnjo nalogo na daljavo.
V berilu Kdo se skriva v ogledalu?, boste na strani 169 našli
besedilo Lilijane Praprotnik Zupančič: zgodbo 5tra in Mil1.
Zgodbica je kratka, a zanimiva in drugačna.
Besedilo vsebuje tudi številke, ki jih je treba spremeniti v črke.
Preberite.
Vaša naloga pa je naslednja:
sestavite besedilo, ki bo napisano na podoben način, vendar naj
bo zgodba VAŠA, kar pomeni, da si jo izmislite sami. Zgodbo
zapišite v zvezek.
V sredo prinesite v šolo vse delovne zvezke za SLJ, ki jih imate
doma, tudi berilo!
Posredujem vam še dve zgodbici, ki sta napisani na podoben
način, napisali pa sta jih dve šestošolki.

S številkami do besedila
Hel1 ima rada 5arde,vendar ne ve, da so nevarne. Ona zna narisati u3nek. Hel1
bo ju3 mogoče dobila 5. Hel1 se rada vozi s 3ciklom. Rada igra na 3angel. Ona
ima zel1 jopico. Komaj caka na 5ek. Pokazati zna 3k.
Medina Sejarić

5er in Hel1 sta prijatelja. Njima najljubši dan je 5ek. Hel1 ima za domačo žival
5elina. Noben od njiju pa ne mara 5ard. Rada imata 3cikel, z njim se vsak dan
vozita naokoli. Ju3 pa bosta šla na 5kin festival 5elinov. 5er in Hel1 sta ga
obiskala že velikokrat. Ko sta se ob mraku vračala domov, sta videla kar 3
zvezdne u3nke. Na festivalu sta oba igrala na 3angel. Tudi naslednji 5ek se
bosta odpravila na festival 5elinov.
Tia Kozina

MAT 6Prostornina kvadra in kocke– vaje za utrjevanje
Učenci,
v današnji uri boste utrjevali znanje prostornine kvadra in kocke.
Rešite naloge izbirnega tipa, ki so v spletni učilnici. Odgovorite na vsa
vprašanja. Ne rešujte na pamet, v zvezek si zapišite postopek reševanja.
Bodite pozorni na enote.
učiteljica Marijana
ŠPORT (učenke) - Ponedeljek, 1. 6. 2020:
-

10 - 15 minut teka

-

Gimnastične vaje
-

Letni biatlon

Zabaven izziv v obliki letnega biatlona, ki bo od tebe zahteval tudi nekaj
iznajdljivosti in ustvarjalnosti. V nadaljevanju na spodnji povezavi najdeš
primere letnega biatlona.
Predlagam, da si ga postaviš zunaj, lahko pa si sestaviš svojega.
Za oznake uporabi kose lesa, drva… Narediš vsaj štiri kroge.
Lahko si meriš tudi čas in povabiš na tekmo katerega od družinskih
članov.
- LETNI
BIATLON:

https://www.youtube.com/watch?v=VfZCpSW7yhg
Zabavaj se!

