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: 11. 5. – 15. 5. (2. del)
Predmet: MAT, SLJ
Pozdravljeni, moji junaki 5. razreda!
Spoznali ste pretvarjanje in računanje s časom – to snov boste ponovili in utrdili. Pri SLJ pa boste
ponovili zapis vejice in spoznali, kdaj jo še lahko zapišemo. Ob vseh dilemah in vprašanjih sem
vam na voljo preko elektronske pošte (marjeta.andrejek@guest.arnes.si).
učiteljica Marjetka Andrejek

MATEMATIKA:

Učna snov: Čas – ponavljamo
Naloga1: Ura: ponovitev ure: na spletni strani interaktivne-vaje.si → matematika 1.5. r → Merske enote → Čas (Izberi poljubno igro in ponovi uro.)
Zapis v zvezek:
Aha, s tem si
lahko
pomagam!

2 h = 120 min  60 (h je večja enota, zato MNOŽIMO)
3 60=180

180+10

3 h 10 min = 190 min  60
180 min = 3 h : 60 (min je manjša enota, zato DELIMO)
Naloga2: ponovi pretvarjanje: SDZ: 5., 6. in 7. naloga
Besedilna naloga: 9. naloga v SDZ (str. 63)
Želim ti uspešno delo! Tvojega zapisa se že veselim na mailu …
SLOVENŠČINA:

Učna snov: Vejica
Zapis v zvezek:
Kaj vem?
- Vejico zapisati pri naštevanju: (Kupil sem banane, jabolka, jagode in hruške.)
- Vejico zapisati za nagovorom: (Spoštovana učiteljica, pošiljam vam nalogo iz
slovenščine.)
Učil se bom, da:
- Vejico zapišemo, ko koga pokličemo (Andrej, pojdi se učit!)
- Več dejanj v povedi ločimo z vejico
(Včeraj popoldne sem se učil, zvečer sem gledal film, nato sem se odpravil spat.)

1. dejanje

2. dejanje

3. dejanje

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.
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Naloge v SDZ:
- str. 56 (1. naloga) – zapiši vejico pri naštevanju
- str. 56 (2. naloga) – Več dejanj združi v eno poved. Dejanja loči z vejico. (glej zgled)
- str. 57 in 58

Kriterij uspešnosti:
- vejico zapišem pri naštevanju, med dejanji, ko nekoga nagovorimo ali ga
pokličemo
Želim ti prijetno delo. Tvojih zapisov se že veselim na mailu.

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

