
PETEK, 24.4.2020 

Danes zaključujemo šesti teden. Pred teboj so še zadnje naloge pred prvomajskimi 

počitnicami. Opravi jih čimbolj vestno. 

Med počitnicami se odpočij, naberi novih moči, bodi čim več zunaj, podelaj naloge, ki 

so ti ostale. Ne pozabi na poštevanko in na branje. Bodi lepo in še vedno…OSTANI 

DOMA! 

MATEMATIKA 

1. DANES boš preveril/a svoj znanje. Rešil/a boš preverjanje. Naloge REŠUJ sam/a, brez pomoči. Naloge 
rešuj največ 40 minut.  

2. Po končanem delu naj starši preverijo tvoje rezultate. Če je rezultat pravilen, naredijo kljukico, če ni 
pravilen, rezultat prečrtajo. 
 

Preverjanje slikajte in mi jih pošljite na email. 
 

3. Ugotovi, kaj ti dela težave, koliko časa si reševal/a. Naloge, ki jih še dobro ne obvladaš, poskusi bolj 

vaditi. Na voljo imaš veliko nalog v Računanju je igra. Poišči jih in jih reši za vajo. 
4. Za vajo reši tudi naloge v Zbirki vaj str. 72. 

 

SLOVENŠČINA 
1. DANES boš pri slovenščini BRAL/A in  PISAL/A. 

2. Najprej si PRIPRAVI  DZ za slovenščino in črtni zvezek. ODPRI DZ na strani 53. Zapisane imaš povedi. 

Preizkusi se v branju tako, da z enim pogledom prebereš celo poved.  

Ko vse prebereš, si poglej ločila na koncu povedi.  

3. Zdaj pa odpri zvezek za slovenščino in napiši VAJA ter današnji datum. 

Nato z RDEČO barvico napiši PRIPOVEDNE POVEDI in vse pripovedne povedi prepiši.  

Nato v novo vrsto  z RDEČO  barvico napiši VPRAŠALNE POVEDI in jih prepiši in nato še v    

novo vrsto z RDEČO  barvico napiši VZKLIČNE POVEDI in jih spet prepišeš.  

4. Včeraj si izvedel/a, da je imela Zemlja svoj praznik. V družini je mnogo pomembnih 
trenutkov, ki so zelo pomembni – rojstni dnevi, prazniki, rojstvo otrok, poroka.  

Razmisli: Si že bil kdaj na kakšni poroki? Kako si se imel/a? Ali se živali tudi ženijo? Poznaš  
pesmico Čuk se je oženil? 

5. Danes boš prebral/a pesmico o žabji svatbi. Izvedel/a boš, kako je bilo na žabji svatbi. Pesmico je 
napisal Josip Stritar. 

 Ali  veš, da je bil rojen v Podsmreki pri Velikih Laščah? Tam si lahko ogledaš znamenito kaščo zraven 
predelane rojstne hiše. V spominski sobi v Levstikovem domu je tudi spominska plošča. 

Danes se pri 

obliki res 

potrudi. 

https://www.google.si/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fb7%2Fca%2F33%2Fb7ca3317e74555162a5f4a1d6ecf1358.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpin%2F449023025342805105%2F&tbnid=rq_eL544W7C0CM&vet=10CAwQxiAoAWoXChMI8M3hrZ_-6AIVAAAAAB0AAAAAEBE..i&docid=yyGeNEv-MOcvDM&w=875&h=1300&itg=1&q=child%20clipart&ved=0CAwQxiAoAWoXChMI8M3hrZ_-6AIVAAAAAB0AAAAAEBE


Kašča  = prostor ali stavba za shranjevanje žita 

6. Odpri berilo na strani 49 in preberi pesmico najprej 1 krat TIHO nato pa 

še vsaj 2 krat  GLASNO. 

7. Pesmico se do 6. maja NAUČI NA PAMET. 

             NE POZABI TUDI NA GOVORNI NASTOP! IMAŠ ŠE NEKAJ ČASA, VENDAR NE ODLAŠAJ PREDOLGO!!!!              

LIKOVNA UMETNOST 
1. Izdelaj sliko v kombinirani tehniki s flomastri in barvicami. Naslov likovne naloge je: 

REŠIMO NAŠ PLANET 
2. Pripravila sem postopek, kako se slike lotiš. 
3. Potrebuješ torej barvice, flomaster in papir (lahko je navaden bel list). 
4. Spomni se, kaj si se včeraj o našem planetu naučil. Lahko si ponovno pogledaš posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=8FXnfM978RY 

5. Se spomniš, kaj so NASPROTJA? Primer: bel-črn, velik-majhen, moker-suh, vesel-žalosten…. 
6. Kako bi prikazal slabši in boljši svet? Na kakšen način?  Danes ti ni potrebno odgovoriti na vprašanje 

ustno ali pisno. Na to vprašanje boš odgovoril z risanjem!       
7. Na polovico lista nariši NEKAJ SLABEGA, na drugo polovico NEKAJ DOBREGA. Povezano naj bo z 

zgornjim naslovom – REŠIMO NAŠ PLANET. 
8. Za pomoč ti prilagam mojo risbo. Če res ne boš imel/a nobene druge ideje, lahko narišeš nekaj 

podobnega. Želim pa si, da najdeš tudi kaj svojega. Idej imaš veliko. Pomisli, kje vse bi lahko svet 

izboljšal (mesto, gozd, morje, travnik, jezero, vas…..).  
Vem, da bo zanimivo.   

9. Časa za izvedbo naloge imaš veliko. Prosim da mi sliko poslikaš in mi jo do 3.5.2020 pošlješ na email. 

 

 ŠPORT 
- Ker je vreme lepo, pojdi ven. Poišči žogo. 

- Z žogo vadi tapkanje z eno roko, z obema rokama in tudi izmenično. 
- Določi si cilj in ga z žogo poskušaj zadeti. 
- Lahko si narediš tarčo in ciljaš čimbolj v sredino tarče.  

- Poizkusi žogo vreči čim dlje. Pazi, da se ti ne skotali v dolino.       

- Če imaš bratca, sestrico, si žogo podajajta. Lahko pa jo mečeš ob steno in uloviš. 
- Žogo vodi tudi z nogami. Postavi si ovire in jih premagaj. 

 

Za konec se pa lahko pozabavaš z žongliranjem https://www.youtube.com/watch?v=88qZvikJYeA 

Rega rega 

kvak. 

https://www.youtube.com/watch?v=8FXnfM978RY
https://www.youtube.com/watch?v=88qZvikJYeA
https://www.google.si/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FLN5p6hWOroI%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLN5p6hWOroI&tbnid=MT60H9C42SyNtM&vet=12ahUKEwjg9aT0nv7oAhUZs6QKHUuvBWkQMygfegQIARBK..i&docid=pFSdOMa7yXk3rM&w=1280&h=720&q=frog%20%20pictures%20for%20kids&ved=2ahUKEwjg9aT0nv7oAhUZs6QKHUuvBWkQMygfegQIARBK


 

 


