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: 14. 4. – 17. 4. V tem tednu bo samo 1 del
Predmet: MAT, SLJ

.

Pozdravljeni, moji junaki 5. razreda!
Odlično delate. Pred vami je 4. teden tedenskih nalog iz MAT in SLJ. Ob vseh dilemah in vprašanjih
sem vam na voljo preko elektronske pošte (marjeta.andrejek@guest.arnes.si).
učiteljica Marjetka Andrejek

MATEMATIKA:

Učna snov: Računanje več delov celote
Zapis v zvezek:
2
3
Mama je kupila 20 jajc. jajc je dala meni, da sem lahko delal pirhe. jajc je
5
5
skuhala in položila v velikonočno košaro. Koliko pirhov sem lahko naredil?
Koliko jajc je dala mama v velikonočno košaro?

Naredil sem lahko 8 pirhov.
Mama je dala v velikonočno košaro 12 jajc.
Naloga1:
- SDZ (str. 33, 34): 4., 5, 6, in 7. naloga
Naloga2: Vaja
378 + 45 789=

20 + x = 78

75 682 – 3 456=

5678  7 674  45

56 + a ≤ 60

Želim ti uspešno delo. Zapis mi pošlji na mail.
S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

6783 : 2 =
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SLOVENŠČINA:
Učna snov: Strnjena in podrobna obnova
-

Poslušaj pravljico Svetlane Makarovič o vodni kokoški
https://www.youtube.com/watch?v=h0uhy81OnvY#action=share

- S svojimi besedami v zvezek napiši vsebino besedila, ki si ga poslušal.
- V SDZ na str. 31 preberi obnovi na zelenem in roza polju in ju primerjaj
med seboj ter s tvojim zapisom.
- Reši ostale naloge v SDZ na str. 31 in 32.
- Zapis v zvezek: zeleni okvirček na str. 32 iz SDZ
-

-

Na spletni strani radovednih pet.si izberi predmet: Slovenščina → izberi
interaktivno gradivo na desni → v kazalu izberi 3. sklop: Dopisujemo si in
obnavljamo (klik) → izberi 17. poglavje: Kaj je obnova
preberi in se pomikaj naprej z znakom > na desni (do poglavja 31)

- Izberi poljuben odlomek iz berila in napiši podrobno obnovo.
Želim ti uspešno delo. Tvojih nalog se že veselim na mailu.

Zapis naj bo čitljiv in estetski!

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

