Osnovna šola Šalovci
Šalovci 172
9204 Šalovci
Telefon: 559-80-10
Faks: 559-80-11
E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si

Splet: www.os-salovci.si

DELO NA DALJAVO: 23. 3. – 27. 3. (1. del tedenskih nalog)
Predmet: MAT, SLJ, DOD/DOP, RU (razredna ura je na 14 dni)
Spoštovani starši in moji junaki 6. razreda!
Pred vami je 1. del tedenskih nalog iz MAT, SLJ, DOD/DOP in RU. Ko
zapišete potreben zapis v zvezek, mi pošljite sliko zapisa. Za četrtek in petek
vam pripravim 2. del tedenskih nalog. Seveda vam bom ob tem v podporo, ob
vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo preko elektronske pošte
(marjeta.andrejek@guest.arnes.si).
Po potrebi bom določeno učno snov v šoli še dodatno razložila.
učiteljica Marjetka Andrejek

MATEMATIKA: (2 uri)

Učna snov: Decimalna števila – ponavljanje
Na spletni strani https://interaktivne-vaje.si izberi predmet MATEMATIKA →
Matematika 6.-9. → Decimalne številke.
Izberi si nekaj poljubnih nalog in jih poskušaj rešiti.
Zapis v zvezek:
Naslov: Decimalna števila – ponavljanje
Ob robu zapiši datum. Prepiši račune in jih izračunaj.
2,4 + 51,45 =

34,5 – 5,70 =

34,56  100 =

352,70 : 102 =

56,2  4,1

2,34 : 0,2 =

Bodi pozoren na
podpisovanje! Pomagaš
si lahko z zvezkom.

Iz poljubne reklame izreži vsaj tri izdelke in jih prilepi v zvezek. Vsako ceno
zaokroži na celoto in na desetine. Ko končaš z delom, mi na mail pošlji
fotografijo zapisa v zvezek, da ti lahko pošljem povratno informacijo o tvojem
delu.

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.
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SLOVENŠČINA: (3 ure)
Učna snov: Samostalnik, pridevnik in glagol – ponavljanje
Najprej odpri zvezek in si preberi zapis in vaje v zvezku (učna snov: samostalnik,
pridevnik, glagol). Preberi še kriterije uspešnosti.
Na spletni strani https://interaktivne-vaje.si izberi predmet SLOVENŠINA →
Slovenščina 6.-9. → Rešuj naslednje naloge:
Oblikoslovje → Samostalnik (najdi samostalnik, določi spol, sklon, število,
spregaj)
Oblikoslovje → Pridevnik (najdi pridevnik, določi vrsto pridevnika)
Oblikoslovje → Glagol (najdi glagol, določi osebo, število in čas)
Zapis v zvezek:
Naslov: Samostalnik, pridevnik in glagol – ponavljanje
Ob robu zapiši datum.
Prepiši spodnji povedi ter izpiši in določi samostalnike, pridevnike in glagole.
(Rešuj podobno, kot pri zadnjih nalogah v šoli.) Poskusi zapisati še svojo poved
in nalogo reši na podoben način.

Moja babica je brala debelo knjigo.
Katjina sestrična bo risala policijskega psa.
DODATNI POUK:

Učna snov: Logika
Na spletnem naslovu izberi naloge za svoj razred in se preizkusi. Najprej poskusi
rešiti vse naloge, šele nato preveri rešitve. Dosežek si zabeleži v zvezek.
http://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
DOPOLNILNI POUK:

Učna snov: Decimalna števila – ponavljanje in utrjevanje
Vzemi zvezek in si preglej naloge, ki smo jih reševali. Bodi pozoren na postavitev
decimalne vejice. Ter na pravilno podpisovanje. V zvezek reši naloge iz učbenika
(str. 118, naloge 5., 6. in 7. – pri vsaki vsaj a) in b) primer). Pomagaj si z zvezkom.
RAZREDNA URA:

Učna vsebina: Pomoč drugim
Svojim družinskim članom priskoči na pomoč. Izberi si opravila, ki jih zmoreš
opraviti. Če ne veš, česa bi se lotil, vprašaj starše. Dela doma nikoli ne zmanjka.
Tvoje pomoči bodo zelo veseli.
S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

