SLOVENŠČINA
JEZERSKO – RABA VELIKE ZAČETNICE
SDZ 1, str. 49
Spoznali ste že, da z veliko začetnico pišemo začetke povedi, imena
ljudi, priimke in imena živali. Poleg tega pišemo z veliko začetnico še
imena krajev, voda, gora in držav.
Nekatera imena krajev so iz dveh besed (Spodnji Razbor, Zgornji
Razbor, Slovenj Gradec) in obe besedi pišemo z veliko začetnico. Pri
imenu gore (Uršlja gora) je druga beseda napisana z malo začetnico.
Dobro si poglejte posnetek na spodnjem naslovu.
Vsa navodila za nadaljnje delo boste slišali na posnetku.
https://www.youtube.com/watch?v=cUDh0cd3heI
V ZVEZEK napišite naslov JEZERSKO.
V SDZ (str. 49) prepišite poved v rumeni nalepki. V zvezek s pisanimi
črkami prepišite besedilo (4. naloga). Pišite z nalivnikom.
Preglejte si rešene naloge s pomočjo rešitev in naredite popravo.

MATEMATIKA
IŠČEMO ZMANJŠEVANEC
Na posnetku si poglejte razlago nove snovi.
https://www.youtube.com/watch?v=NyMZDCj1uZo
V ZVEZEK napišite naslov IŠČEMO ZMANJŠEVANEC.
Prepišite tudi naslednjo nalogo.
V vrečki imamo kostanje. Mama je vzela iz vrečke 5 kostanjev, v vrečki
je ostalo še 10 kostanjev. Koliko kostanjev je bilo v vrečki na začetku?

 - 5 = 10 
15 – 5 = 10

10 + 5 = 
15

Na začetku je bilo v vrečki 15 kostanjev.
Prepiši in izračunaj.
c

- 8 = 2

- 13 = 6

- 30 = 40

- 29 = 34

- 46 = 28

 SDZ 1, str. 62
1., 2. naloga

 SDZ 1, str. 63
3., 4., 5. naloga

SPOZNAVANJE OKOLJA
NA TRŽNICI
Poglejte si posnetek.
https://www.youtube.com/watch?v=BvTNpuwUaK4
SDZ, str. 28
Preberite besedilo in si oglejte fotografije.
Rešite 1. in 2. nalogo.
V ZVEZEK prepišite:
TRŽNICA
Tržnica je prostor, kjer na stojnici prodajajo različne izdelke in pridelke.
Na tržnici prodaja prodajalec in kupujejo kupci.
Branjevka = prodajalka
Narišite stojnico s pridelki in stojnico z izdelki.
V obliki miselnega vzorca v zvezek napišite, kaj vse bi kot direktor ponudili
kupcem na tržnici.

Tržnica

Dragi tretješolci!
Glede na to, da imate v četrtek sistematski zdravstveni pregled, vam ne bom
dala dodatnega dela. Dokončajte naloge, ki jih danes ne boste uspeli. Berite.
Vadite seštevanje in odštevanje do 100 s prehodom.
Želim vam uspešno delo, veliko dobre volje in naj čimprej posije sonce. Megle
je dovolj.
učiteljica Ivanka

