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: 18. 5. – 22. 5. (2. del)
Predmet: MAT, SLJ
Pozdravljeni, moji junaki 5. razreda!
Pri MAT bomo najprej ponovili snovi, o katerih ste se že učili. Pri SLJ pa boste ponovili zanikanje povedi,
zapis vejice ter zapis velike in male začetnice. Ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo preko
elektronske pošte (marjeta.andrejek@guest.arnes.si).
učiteljica Marjetka Andrejek

MATEMATIKA:

Učna snov: Uvod v geometrijo
Kaj vem?
- Ločim krog in krožnico. (Krog je geometrijski
lik. Krožnica je kriva sklenjena črta, ki omejuje
krog.)
- Ločim polmer (r) in premer (d)
- Označim središče krožnice (S).
Nariši nekaj poljubnih krogov različnih velikosti.
Nariši nekaj krožnic.
Krogom in krožnicam označi središče, polmer in premer.
RAZMISLI: Na kakšne načine lahko narišeš kroge in krožnice? S čim si lahko
pomagaš?
Želim ti uspešno delo! Tvoje naloge pričakujem na mailu.
SLOVENŠČINA:

Učna snov: Ponavljanje
Naloga1: Lastna imena (prepiši v zvezek, bodi pozoren na veliko in malo začetnico)
med jesenskimi počitnicami sta me obiskala sestrična zala in bratranec miha, ki živita
v celju. to zgodovinsko mesto leži ob reki savinji. v celju sta bili rojeni tudi pesnica in
pisateljica bina štampe žmavc ter slovenska atletinja jolanda čeplak. zala in miha sta
ostala pri nas tri dni, saj sta bila teta minka in stric jože do petka v službi. teta je zaposlena
v novi ljubljanski banki, stric pa v turistični agenciji izletnik celje. sobotni dan smo izkoristili
za skupni obisk bohinja. ker pa se mami in teta bojita vožnje z gondolo, je izlet
na vogel odpadel. oče nas je opozoril, da je zjutraj v časopisu delo prebral, da bo ob 18.00
v koloseju igral risani film v višave, zato smo pohiteli nazaj v ljubljano.

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

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

Naloga2: Zanikaj povedi (zanikane povedi zapiši v zvezek)
Zjutraj vstajam pozno. Za zajtrk hočem sendvič in čaj. Čez dan sem veliko
zunaj. Zvečer bom gledal film. Rad imam pustolovske filme.
Naloga3: Vstavi vejico (prepiši v zvezek in vstavi vejico)
Mama prosim prinesi mi sok. Na mizi imam zvezek učbenik peresnico in
ravnilo. Danes bom naredil nalogo pri slovenščini izdelal bom izdelek pri
naravoslovju in tehniki ter dokončal predstavitev pri družbi.
Naloga3: Ustno odgovori na vprašanja:
Kakšno obnovo poznaš? Opiši in pojasni. Kdaj bi katero zapisal?
Kaj je naročilnica in kako jo izpolnjujemo?
Pojasni kaj je materni jezik, ter kaj sta državni in uradni jezik.

Želim ti prijetno delo. Tvojih zapisov se že veselim na mailu.

Zapis v zvezku
naj bo ČITLJIV in ESTETSKI!

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

