Dragi moji!

Pa smo uspeli. Na našem korona –
teku smo prišli do postanka na koncu
devetega tedna. Bravo, mi!

Čas je, da se nadihamo, se spočijemo
in si naberemo novih moči za deseti
teden.

Še današnji izzivi, potem pa
zakličemo: »Dobrodošel, vikend!«

SLJ: : F. Milčinski: KAKO SO SI BUTALCI OMISLILI PAMET
MAT: VAJE V NAČRTOVANJU
DRU: SREDNJI VEK – PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE
TJA in ŠPO: Ne pozabi pogledati na spletno stran.

DRU: SREDNJI VEK – PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE




S pomočjo U in Z ponovi snov o srednjem veku.
Preriši miselni vzorec v zvezek in ga dopolni.
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SLIKO ZAPISA V Z POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si.
MAT: VAJE V NAČRTOVANJU


Za začetek si poglej naslednja posnetka o risanju krožnice:

-

Risanje krožnice, če imamo dan premer
https://www.youtube.com/watch?v=Ms0jNVM8t9k

-

Risanje krožnice, če imamo dan polmer
https://www.youtube.com/watch?v=q7NYkL-l3ns


-

Zdaj pa se loti reševanja nalog v DZ:
str. 92/1, str. 93/4, str. 94/5, str. 95/11
str. 98/8, 10



Pravilnost svojega reševanja preveri s pomočjo rešitev.

SLJ: : F. Milčinski: KAKO SO SI BUTALCI OMISLILI PAMET



Za začetek odpri berilo na str. 136 in137 ter ponovno preberi
sestavek. Beri glasno, razumljivo, s poudarki.



Odpri zvezek in odgovori na vprašanja. Odgovarjaj v celih povedih,
ne pozabi tudi na čitljivost pisanja.
1. Izpiši 3 povedi iz besedila, ki so danes slišati nenavadno.
2. Kdo je napisal besedilo?
3. Zakaj misliš, da ima vas Butale tako ime?
4. Kdo je pretental Butalce?
5. Kdo je najprej dobil pamet v Butalah?
6. Kako so si Butalci razlagali dejstvo, da je miš pobegnila naravnost v županovo
hišo?
7. Ali so bili v Butalah kasneje Butalci pametni? Zakaj?

IZZIV ZA RAZVEDRITEV: Na spodnji povezavi imaš celo knjigo o Butalcih. Če se želiš
malce razvedriti, ti priporočam, da si prebereš še kakšno butalsko zgodbo.
http://cloverleaf-mall.com/knjige/butalci.pdf

SLIKO ZAPISA V Z POŠLJI NA martina.fajdiga@guest.arnes.si.

Če se ti pri reševanju kjerkoli zatakne, veš kje in kako me najdeš.
Ne čakaj, pošlji sporočilo!
Vzemi si čas, delaj zbrano in natančno.

KO KONČAŠ, PA HITRO NA ZASLUŽEN DVODNEVNI ODDIH!
Učiteljica Martina

