DRU – Letalske fotografije
Uro bomo imeli preko ZOOM-a ob 8.30

MAT – Ponavljamo in utrjujemo
• Naloge prepiši v zvezek in reši.
1. Reši enačbe in naredi preizkus.
a) 63 – x = 47

b) x + 38 = 76

c) x ‧ 8 = 48

2. Vstavi znak <, > ali je =

3. Izračunaj. Kjer šteješ naprej, to tudi zapiši.

4. Pretvori:
5 m = ______ dm

2 dm 7 cm = _______ cm

6320 m = ____km ____ m

3 m 6 dm = ______ dm

9 cm 2 mm = _______ mm

7 km 9 m = _______m

48 mm = ____cm ____mm

4 m 1 dm = ________ dm

105 dm = ____m ____ dm

SLJ – Sporazumevanje
• Najprej se s pomočjo spodnjega posnetka spomni, kaj je državni in
kaj uradni jezik:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Kemkla5ZRUs
• Spodnje besedilo iz obeh okvirčkov prepiši v zvezek za SLJ. Pri
spodnji nalogi prepiši navodilo in jo reši.
Državni jezik je v Sloveniji slovenščina, saj predstavlja Slovenijo kot
državo.
Uradni jezik je v Sloveniji slovenščina, na območju, kjer živita italijanska
in madžarska narodna skupnost pa še italijanščina ali madžarščina.
Uradni jezik uporabljamo v šolah, uradih, poštah, bankah …

Naslednje povedi smiselno dopolni z besedo prvi ali tuji jezik:
Slovenščina je za Slovence __________ jezik, za španske turiste pa je
__________ jezik.
Angleščina je za Slovence ___________ jezik, za Angleže pa je
__________ jezik.

• Če se spomniš, smo že omenili, da se ljudje sporazumevamo
BESEDNO in NEBESEDNO. Verjetno ti ne bo težko rešiti 6. naloge
v DZ 2. del na
str. 13.

LUM – Senčne lutke
Danes boš poskušal ustvariti zanimive podobe, ki bodo nastale s senco.
Lahko ustvarjaš na sončni svetlobi ali usmeriš luč. Na spodnji sliki imaš
prikazan položaj rok ter podobe živali, ki nastanejo kot senca. Povabi še
druge člane družine in doma lahko imate senčno gledališče.

