5. A (četrtek), 19. 3. 2020
*SLJ
- branje za bralno značko ALI domače branje (Kekec – knjiga po izbiri)

*MAT
- ponovitev poštevanke
- reši nalogi:
1. Deljenec je 9126, delitelj pa 26. Koliko je količnik? Faktorja sta 34 in 57. Koliko je zmnožek?

2. Micka je imela 24 čokolad. Tretjino jih je podarila bratu, četrtino pa sestri.
Koliko jih je dobil vsak od njiju? Koliko jih je dala mami?

*GOS
Dragi učenec, draga učenka!
Upam, da si v redu in da lepo skrbiš zase ter se držiš priporočil in se veliko gibaš na svežem zraku brez
druženja.
Za gospodinjstvo sem ti pripravila posnetek (najdeš ga na povezavi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimoznanost/174672968) o recikliranju oblačil. Ker je malo daljši, se potrudi, da pogledaš celega, saj je zelo
poučen in zanimiv.
Po ogledu napiši v zvezek naslov Recikliranje oblačil in zapiši nekaj predlogov, kako bi lahko ti sam
prispeval k zmanjšanju oblek in s tem k manjšemu onesnaževanju okolja. Lahko se pogovoriš tudi s svojimi
starši in skupaj poiščete rešitve, pregledate omare in premajhna oblačila ustrezno reciklirate. Ne pozabi
shraniti majice (kratki ali dolgi rokavi), iz katere bomo naredili nov izdelek, ko se vidimo v šoli.
Lepo te pozdravlja učiteljica Lidija.

*LUM
Dragi petošolci, lepo pozdravljeni.
Danes bomo nadaljevali z izdelavo stripa.
Delo smo že začeli, tako da navodila že poznaš. Strip je potrebno končati v tem in naslednjem tednu (torej
imaš na razpolago še 4 ure LUM). Ko se vrnemo v šolo, bomo končan izdelek le še speli. Ker ste nekateri
učenci delali v parih, je potrebno sedaj delo prilagoditi. Imate dve možnosti:



S sošolcem/ko se po telefonu dogovorite, da izdelata vsak svoj del skupnega izdelka.
Izdelata vsak svoj izdelek, ki je lahko vsebinsko enak/podoben skupni zasnovi. Priporočam, da v
tem primeru vsebino skrajšate na primeren obseg.

Veliko veselja in ustvarjalnega navdiha ti želim.
Ravnajte odgovorno in ostanite zdravi.
Učiteljica Tončka

