Pozdravljen/a,
v dneh, ko bo šola zaradi preprečevanja širjenja okužb zaprta in ti postane dolgčas ali se ti zdi, da bi rad pridobil še
več znanja, imaš možnost, da:


Ponavljaš in utrjuješ znanje matematike:
a. številske predstave do milijona,
b. seštevanje in odštevanje do milijona,
c. množenje z dvo in večmestnim številom,
d. deljenje e enomestnim številom, čistimi deseticami, dvomestnim številom,
e. številske izraze,
f. enačbe,
g. potence,
h. dele celote,
i. merjenje – dolžinske mere,
j. razno besedilne naloge/matematične probleme…

Vse vaje zapisuj v zvezek matematike. Prekontroliraj si, če si nalogo pravilno rešil. Bolje je rešiti 5 primerov pravilno,
kot 10 narobe.








Prebereš eno knjigo Roalda Dahla , če je nimaš pa katero drugo.
prebereš knjige in se pripraviš na pripovedovanje za bralno značko, če je še nisi opravil,
DRUŽBA
Iščeš kraje, gorovja, reke, posamezne vzpetine… na zemljevidu,
ob zemljevidu opisuješ relief Slovenije ali njenih posameznih naravnih enot,
ob učbeniku ponavljaš učno snov: jo prebereš, izpisuješ pomembne podatke, oblikuješ miselne vzorce,
napišeš »obnovo« posamezne teme, sestavljaš vprašanja in odgovarjaš nanje…
o pokrajinah raziskuješ na spletu, prebereš čimveč zanimivih podatkov, si jih po želji dopišeš v zvezek – svoje
znanje še obogatiš.

Podobno kot pri družbi, delaš tudi pri NIT.
Bodi radoveden in ustvarjalen, raziskuj, zapisuj, vrednoti, pripravi plakat ali PPT o zraku - o katerikoli stvari, ki je z
zrakom povezana.
Pri gospodinjstvu uporabljaj svoje znanje v praksi. To pomeni: poskrbi za svoje zdravje s pogostim umivanjem rok,
higieno kašlja, gibanjem na svežem zraku, redno in zdravo prehrano, pomagaj staršem pri delu, poskrbi za čisto in
urejeno okolje, kjer se nahajaš (soba, kopalnica, dnevna soba…), naredi si urnik dejavnosti v dnevu in se ga drži,

Ne pozabi na šport. Hodi, tekaj, skači, telovadi, igraj se zunaj…
Zapoj si pesem, ki ti je všeč, ne pozabi na slovenske ljudske pesmi…
Riši, slikaj, kipari…
Potrudi se vsaj 15 minut dnevno razmišljati v angleščini, vadi zapis angleških besed in povedi, ponavljaj znanje ob
učbeniku.

Tvoja je odločitev o učenju.
Učiš se zase.
Bodi odgovoren.

