
PETEK, 20.3.2020 

Juhu, petek 😊. A si predstavljaš, da že peti dan delaš od doma in da si najbrž 

postal/a že pravi mojster v samostojnosti? Bereš navodila, večinoma samostojno 

opravljaš naloge, si veliko zunaj. Čeprav se ne vidimo, ti želim lep vikend in ostani 

zdrav/a.  

 

SLOVENŠČINA  (2 uri)    
 

• Pri slovenščini boš danes potrebova/a  Berilo in zvezek s pomožnimi črtami. Pomisli, kaj bi 
naredil/a, če bi lahko čaral/a.  

• Odpri berilo na strani 72. Čaka te pravljica Čarovnica Vilma.  

• GLASNO jo preberi (če imaš doma starše, ti jo lahko najprej preberejo starši, vendar moraš 

potem brati tudi ti      ).  
 

• V zvezek napiši naslov ČAROVNICA VILMA   in  današnji datum. 

• Odgovori   - vsak odgovor pišeš v novo vrsto in jih oštevilčiš. Odgovarjaj v celih povedih. 
 

1. Opiši hišo čarovnice Vilme. 
2. Zakaj Vilma v svoji hiši ni videla mačka? 
3. Kako je Vilma rešila težave? 
4. Kako se je počutil maček, ko ga je Vilma začarala v zelenega in pisanega? 
5. Kam je zbežal? 
6. Zakaj se je Vilma odločila, da Vilija spremeni nazaj v črnega mačka? 
7. Kaj je potem spremenila Vilma? 

 
ČE ŽELIŠ, NAPIŠI ŠE TO: 

8. Kaj bi ti naredil/a, če bi bil/a čarovnik/ica? 
9. Opiši čarovnico Vilmo (velikost, oblačila, barva las, pripomočki….) 

 
 

• Za konec razmisli, kako bi zgodbo povedal maček Vili. Staršem zgodbico povej za lahko noč      . 
 
 

MATEMATIKA 
 

• Najprej preveri včerajšnjo nalogo iz DZ str. 29. Naredi  
REŠITVE: 

a.) R.: 3 x 7 = 21          21 < 25  
O.: Dlje časa je bila na morju Lea.  ALI    Na morju je bila dlje časa Lea. 

         b. )  R.: 56 : 7 = 8 
                O.: Hrčka bo dobila čez 8 tednov. 
         c.)  R.: 5 + 9 +14 = 28              28 : 7 = 4 
               O. : Zdoma je bil 4 tedne. 



• PONOVI  poštevanko števila 7 in ostale poštevanke. PONOVI tudi dneve v tednu in mesece v 
letu. 
 

• REŠEVAL/A  boš čisto samostojno, saj to že znaš. Odpri Zbirko vaj na strani  50 in reši naloge. 
- 1. in 2. nalogo preveri s koledarjem (znamo že iz 2. razreda). 
- REZULTATE  3., 4., 5.,6. naloge  dobiš v ponedeljek.  

• Če ti ostane čas, reši v RJI, 2. del, str. 17 – ponavljanje. 

 
 

 
ŠPORT 
 

• Uživaj na zraku!  

• Teci, meči žogo, vodi žogo, lahko se voziš s kolesom.   

• Lahko ponoviš preskakovanje  s kolebnico, če jo imaš  - preskakuj na mestu naprej, nazaj, 
poskusi po levi nogi, po desni, v teku.  

• Kolebnico daj na tla (lahko tudi kakšen drug predmet) in jo preskakuj sonožno, po eni nogi, 
izmenjaje po levi in po desni.  

• Pomagaj staršem pri kakšnem opravilu na prostem ali v stanovanju.  

• Bodi nasmejan/a in ostani zdrav/a. 😊 
 
Čez vikend pa si lahko s starši pogledaš kakšen film.  
 

 

Tako, prvi teden šole na domu je za nami. Ti je bilo všeč? Je bilo naporno? Lahko mi 

napišeš na moj email naslov. Vesela bom tvojega sporočila. 

 

Sedaj se pa odklopi in uživaj v vikendu. Pa ne pozabi….  

OSTANI ZDRAV/A!!!! 

OSTANI DOMA!!!!! 

 

 


