
PETEK, 3. 4. 2020 

 

MATEMATIKA 

Rešitve: DZ str. 33. Poglej in pokljukaj. 

9. a) R: 15 : 5 = 3   O: Obdarila je 3 sošolce. 

    b) R: 15 : 3 = 5    O: Vsak je dobil 5 pomaranč. 

 10.  a) R: 24 : 6 = 4     O: Nastali bodo 4 liki. 

        b) R: 24 : 4 = 6      O: Za vsak lik bo porabil 6 paličic. 

11. a) R: 32 : 8 = 4       O: Izletnike so odpeljale 4 gondole. 

       b) R: 32 : 4 = 8       O: V vsaki gondoli je bilo 8 izletnikov. 

13.    3 . 10 = 30      30 : 3 = 10 

         10 . 3 = 30        30 : 10 = 3  

1. PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

 Glasno povej večkratnike št. 7, 8, 9 naprej in nazaj. Poskušaj čim hitreje. 

 V DZ reši naloge na str. 35. 

 V Zbirki vaj reši str. 54. 

                    

SLOVENŠČINA  

Rešitve včerajšnje naloge. Preglej in pokljukaj.  

1. Kdo je izgubil rokavičko? Rokavičko je izgubil dedek. 
2. Kdo je prvi našel rokavičko? Prva je rokavičko našla miška. 
3. Kako je ime lisici in zajcu? Lisice je ime Zvitorepka, zajcu pa Dolgouhec. 
4. Katere živali so šle v rokavičko? V rokavičko so šli miš, žaba, zajec, lisica, volk, 
merjasec in medved. 
5. Kdaj je dedek ugotovil, da je brez rokavičke? Dedek je ugotovil, ko je prišel 
domov in je slekel plašč. 
6. Kako se pravljica konča? Pravljica se konča tako, da dedek najde rokavico, 
živali pa zbežijo. 

 



 Danes je na vrsti branje.  

1. Pripravi si Berilo in ga odpri na str. 16 in 17.  

2. 2x glasno preberi obe pesmi: Rišem očeta in Mama je ena sama.  

 Katera pesem ti je bolj všeč? Zakaj? 

 Glasno odgovori na vprašanja v modrih okvirčkih. 

3. V zvezek iz Berila lepo prepiši eno pesmico  in nariši svojo mamico in očija.  

 

GLASBENA UMETNOST 

Ponovi vse pesmice, ki smo se jih učili v tem šolskem letu in jih glasno zapoj. 

Ker znaš besedila, lahko igraš na ropotuljo, ki si jo naredil že kar nekaj časa 

nazaj, lahko tudi ploskaš.   

 ŠPORT 

Tudi danes je napovedano lepo vreme zato uživaj na zraku!  

Malo povadi za športnovzgojni karton. Spodaj imaš vaje. 

Skok v daljino iz mesta 

 

 

Naloge: 

-sonožno preskakovanje črt na tleh  

-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih 

-žabji poskoki 

-igra »Ristanc« 

-kolebnica 

 
Tek na 60m in 600m. 

 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 

-tekanje po gozdu  

 

 


