DELO ZA SLJ, MAT IN DRU ZA 4. r , ponedeljek ( 16.11.) in torek ( 17.11.)
SLJ – 2. uri ( ponedeljek, 16.11. 2020 )
1. ura: PROZA, NIKO NOSOROG PA ŽE NI POŠAST, B 52,53
Ustno odgovori na vprašanja:
Kaj je za tebe drugačno? Kakšen človek je po tvojem drugačen?
Ali mislite, da nas drugačnost bogati ali siromaši?
1. V berilu na strani 52. 53 najprej tiho preberite odlomek, S. Neuendorf: NIKO
NOSOROG PA ŽE NI POŠAST.

Še enkrat glasno preberite odlomek.
b) Ustno odgovorite na vprašanja pri rubriki: Dejavnosti po branju.
Pripravite se na naše srečanje preko ZOOM-a, kjer bomo obnovili zgodbo…
2. ura : ZOOM v ponedeljek ob 9.30

MAT - ponedeljek,16.11. 2020
1. ura : ENAČBE
a) Najprej poslušajte posnetek na spletni povezavi:
https://www.youtube.com/results?search_query=ena%C4%8Dbe+in+neena%C4%8Dbe+
za+4.r: ENAČBE

( Spoznali boste: Kaj je enačba? Kaj je neznanka? Kako rešujemo
enačbe?)
b) V DZ 2. del na strani 6, 7 si oglejte primere reševanja enačb.
c) V zvezek z naslovom: ENAČBE
prepišite:
ENAČBA:
REŠITEV:
PREIZKUS:
4+a=9
4+a=9
4+5=9
a=9–4
9=9

a=5
d) Rešite naloge v DZ str. 8.
2. ura: ZOOM v torek ob 8.30

DRU – torek, 17. 11. 2020
1. ura : ZNAM SODELOVATI
Ustno odgovori na naslednja vprašanja:
Kako izražaš spoštovanje do drugega? Kaj je predsodek in kaj je
sodelovanje? Kaj je strpnost?
Ali si znal odgovoriti na vsa vprašanja?

Kaj sploh je strpnost?
Spoštovanje
a) Sedaj pa si preberite snov v učbeniku , naslov: Znam sodelovati na
strani 28, 29, kjer boš dobil odgovore na vsa vprašanja.
b) Reši naloge v DZ na str. 32, 33.
V razpredelnici pri 2. nalogi v DZ na str. 33 vpiši naslednje podatke:
Vrsta dejavnosti
Namen dejavnosti
Zbiranje papirja
Šolski sklad
Zbiranje kartuš
Šolski sklad
Zbiranje zamaškov
Dobrodelnost
c) V sredo bomo te rešene naloge pregledali preko ZOOM-a.
2. ura: ZOOM v sredo ob 8. uri

