
SREDA, 6. 5. 2020 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

1. Kaj že veš o tem, kako so ljudje živeli v preteklosti? Kaj so ti starši ali stari 

starši povedali o svojem otroštvu? S katerimi igračami so se igrali? Kako je 

izgledalo šolanje? Pripoveduj. Lahko jih pa tudi vprašaš.  

Kako si izvedel vse to, kako so živeli včasih? 

Oglej si slike predmetov in poskušaj ugotoviti, zakaj so jih uporabljali včasih. 

 

 

 

 

2. Življenja ljudi v preteklosti ne bi poznali, če ne bi bilo ostankov zgradb, 

predmetov, risb, pripovedi in zapisov ljudi.  

Pomembno vlogo pri odkrivanju življenja v preteklosti imajo tudi ostanki zgradb 

oziroma razvaline.  

Gradovi so bili pred mnogo leti del vsakdanjega življenja. Ostanki gradov 

pripovedujejo o življenju ljudi pred več 100 leti.  

Najprej so gradove gradili samo za obrambo pred sovražniki, kasneje so 

graščaki, njihovi služabniki in vojaki v njih tudi živeli. Grad je bil pravzaprav 

mesto v malem. Lastnik gradu se je imenoval graščak. Imel je služabnike in 

viteze, ki so varovali grad.  

Ali veš, kdo vse je živel na gradu? Povej.  

Ali veš, kako so zgradili grad? 

3. V učbeniku na str. 60 in 61 si oglej in preberi zapise o življenju na gradu. 

 



MATEMATIKA 

1. V zvezek napiši vaja in prepiši spodnje račune in izračunaj. 

   727 
-  717 

   845 
-  321 

  843 
+145 

   758 
-  645 

   463 
+   26 

  652 
-   12 

 

Če imaš še vedno težave s pisnim odštevanjem, si poglej razlago na spodnji 

povezavi. 

 https://www.youtube.com/watch?v=u_Io0Zyzx_s 

 

2. V DZ reši str. 48. 

3. Ne pozabi na vsakodnevno utrjevanje poštevanke. 

Nekateri ste že naredili domačo nalogo na Moji matematiki, drugi pa pohitite. 

 

 

SLOVENŠČINA  

Rešitve včerajšnje naloge. Preveri in popravi. 

Janja se je odpravila na sprehod. 

Pot je vodila skozi gozd. 

Na tla so že začele padati kapljice. 

Janja je stekla po najkrajši poti do hiše. 

Po nosu ji je polzela dežna kapljica. 

 

Muca Pika je prišla v neznano hišo. 

Okoli vratu je imela rdečo pentljo. 

Očka je muci nalil mleko. 

Ali je Pika našla pravi dom? 

https://www.youtube.com/watch?v=u_Io0Zyzx_s


Teta je nosila košaro jabolk. 

Ob poti se je spotaknila ob korenino. 

Teta je prevrnila košaro. 

Jabolka so padala po tleh. 

Teta je pobrala vsa obtolčena jabolka. 

Iz obtolčenih jagod je teta skuhala kompot. 

1. V DZ reši naloge na str. 55 in 56. Pozoren bodi na obliko zapisa in pravopis. 

 

LIKOVNA UMETNOST  2 URI 

 1. List prepogni na pol. 

2. Napiši svoje ime s pisanimi črkami. Prva 

črka naj bo velika tiskana. Glej primer na 

sliki. 

 

3. Napiši ime še enkrat na drugi polovici 

papirja. Piši ob prelomu papirja, da se obe 

imeni dotikata. 

 

4. List raztegni, ga obrni pokonci. Opaziš 

kakšno  neverjetno domišljijsko žuželko si 

ustvaril? Pobarvaj jo poljubno. 


