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SLOVENŠČINA 

DZ/ 84, 87   MOJ PROSTI ČAS,VREMENOSLOVEC TEVŽ 

o Na strani 84, na kratko, v eni povedi zapiši, kaj delaš v prostem času. 

o Izpolni vsak dan v tednu, pazi na veliko začetnico in piko. 

o Kaj najraje v svojem prostem času, pa lahko narišeš ali napišeš. 

o Na strani 87, si oglej zemljevid Slovenije in preberi imena mest in večjih krajev. 

o Preberi vremenske napovedi za posamezni kraj. 

o Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

o Kateri vremenski znak pa bi narisal/a danes za tvoj kraj? 

MATEMATIKA 

ZV/ 58  PREK DESETIC PRI SEŠTEVANJU 

o Na strani 58, pri 7. nalogi izračunaj račune seštevanja. 

o Prtljago z računi, spravi v vagončke z ustreznim rezultatom. 

o Skrbno preberi besedilo obeh besedilnih nalog. 

o Izlušči bistvene podatke. 

o Sestavi ustrezno računsko operacijo. 

o Oblikuj in zapiši odgovor. 

o Zapiši kratek, smiseln odgovor, ker nimaš veliko prostora. 

DOPOLNILNI POUK 

o Poišči berilo in v kazalu na začetku, poišči besedilo po tvoji izbiri. 

o Besedilo glasno beri. 

o Ugotovi tudi, kdo je avtor besedila. 

GLASBENA UMETNOST 

    J.Bitenc: Vlak 

o Pesmico Vlak lahko poslušaš na spodnji povezavi. 

o Zraven veselo zapoj, prav ti bodo prišle tudi ropotulje, ki si jih že izdelal. 

    Vlak         

PO DOLINAH IN LIVADAH, 

SKOZI GORE IN ČEZ REKE 

VOZI, PISKA IN SOPIHA, 

KAKOR S PIPO STARI MIHA. 

VES ZAVIT JE V SIV OBLAK, 

TJAŽEK PRAVI: TO JE VLAK! 

HITRO, ŠE HITREJE PELJI, 

STARA MAMA ME ŽE ČAKA! 

METKA PROSI IN VZDIHUJE, 

VLAKEC PA, KOT DA JO ČUJE. 

ŽE POTEGNE IN ZDRVI, 

METKA PA – NA TLEH SEDI. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=moPdFtY4bUA 
 

ŠPORT 

o Danes boš naredil nekaj posebnih vaj, ki so del posebne telovadbe, imenovanje joga. 

o K vajam lahko spodbudiš tudi ostale družinske člane. 

o Vaje ponovi večkrat na dan. Vsak položaj drži 30 sekund (lahko tudi prešteješ do 20). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=moPdFtY4bUA

