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: 30. 3. – 3. 4. (2. del tedenskih nalog)
Predmet: MAT, SLJ
Pozdravljeni, moji junaki 6. razreda!
Odlično ste začeli z delom. Pred vami je 2. teden in 2. del 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: Obdelava podatkov (20 min)

O, o tem pa smo se že
učili …

Zapis v zvezek: Obdelava podatkov - prikazi
Prikaz podatkov:
PREGLEDNICE

PRIKAZI/DIAGRAMI
Vrste:
1. prikaz s stolpci/stolpčni prikaz
2. prikaz z vrsticami/bločni prikaz
3. tortni prikaz
4. črtični prikaz
5. linijski prikaz
6. drevesni prikaz
7. puščični prikaz
8. figurni prikaz ali piktogram

Naloga:
- Prelistaj 10. poglavje v SDZ in poišči, katere od naštetih prikazov najdeš
- Iz rumenega polja na str. 104 v SDZ prepiši, kaj moramo upoštevati za
učinkovito uporabo prikazov.
- reši nalogo 18. in 19. (SDZ: str. 107, 108)
- številski izraz:

8
10

+ 0,35  103 – 1,27 =

Ko opraviš nalogo, mi pošlji mail, da pogledam, kako ti je šlo pri delu.

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.
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SLOVENŠČINA:
Učna snov: Opis športa – tvorjenje besedila
Naloga1:
- Pripravil si miselni vzorec poljubnega športa. Zapiši besedilo opisa športa
v zvezek ali v Word.
- KRITERIJI uspešnega pisanja:
o smiselne povedi
o ustrezne velike začetnice, ločila in presledki
o vse ključne podatke
o vsaj tri odstavke
o čitljiv in estetski zapis
Ko končaš zapis, preveri napake.
Naloga2: Dani povedi določi samostalnik, pridevnik in glagol.
Moja babica je imela siamske muce.
Moja
babica
je
imela
siamske
muce.

Pomagaj si z zvezkom.

Obe nalogi pričakujem na mailu. Kar pogumno!

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

