
SEDMI TEDEN 

PONEDELJEK, 4.5.2020 

Pa smo zopet skupaj. Kako si preživel/a počitniške dni? Upam, da si si nabral/a novih moči za 

delo, ki te čaka v tem tednu. 

SLOVENŠČINA (2 uri ) 

 V  DZ na strani 53 imaš napisane povedi. Preizkusi se v branju tako, da z enim 

pogledom prebereš celo poved. Ali ti je uspelo? 

 Ko si prebral/a vse povedi, jih še enkrat glasno preberi. Poglej si ločila na koncu 

povedi. 

 Vse vprašalne povedi podčrtaj z rdečo barvico. 

 Vzemi zvezek z vmesno črto, napiši VAJA in datum. 

 Nato z rdečo barvico napiši naslov PRIPOVEDNE POVEDI in vse pripovedne povedi 

prepiši. 

 V novo vrsto z barvico napiši VPRAŠALNE POVEDI in prepiši vse vprašalne povedi. 

 Zopet v novo vrsto z barvico napiši VZKLIČNE POVEDI in prepiši še te. PIŠI ČITJIVO. 

 

Za nami je mednarodni praznik 1. maj. Ti pa že veš, da poznamo še državne praznike, verske 

in osebne. Osebni praznik je tvoj rojstni dan, rojstvo bratca ali sestrice, poroka,.. Si že bil na 

kakšni poroki? Tam je veselje, ples in glasba. Kaj misliš, se tudi živali ženijo? Prav v tem času 

so zelo glasni ptički, ki si iščejo svoje siničke in spletajo gnezda za svoje mladičke. Če pozorno 

poslušaš v naravi, boš to opazil/a. 

Danes boš spoznal nenavadno poroko. Josip Stritar je napisal pesem Žabja svatba. 

SVATBA= POROKA 

Josip Stritar se je rodil na Podsmreki. Iz njegovih časov je še ohranjena lesena in s slamo 

pokrita kašča. ( kašča= prostor, kamor so spravljali žito) Si  jo že videl/a? 

Pesmico si preberi v berilu na strani 49. ( enkrat tiho in dvakrat glasno) 

V zvezek napiši naslov Žabja svatba in nato v celih povedih zapiši odgovore na vprašanja. 

Kaj so priredile žabe? 

Od kod so prišle žabe? 

Kdo je nagovoril ženina in nevesto? 

Kdaj so se žabe zavrtele? 

Kdo je poslušal žabje rajanje? 

Pesmico se nauči na pamet, da jo poveš, ko se vrnemo v šolo. Za to imaš kar nekaj časa. 

 



Če imaš možnost na TV pogledati program za nazaj, si lahko pogledaš na 2. programu RTV 

Slovenija lutkovno igrico ŽOGICA MAROGICA, ki je bila na sporedu včeraj dopoldne. Vsebino 

že poznaš, saj imamo v berilu tudi odlomek  pravljice. 

GLASBA 

Predlagam, da si prebereš in zapoješ pesmice, ki si jih spoznal v času pouka na daljavo. 

 Petelinček je na goro šel https://www.youtube.com/watch?v=izAB3Lpq3SM . Dežek, dežek pojdi 

stran  in še ostale. 

Sedaj pa poslušaj, kako se oglašajo žabe v naravi . 

https://www.youtube.com/watch?v=O8aYPbVOcQE 

Pesmica Žabja svatba ima tudi melodijo. Poslušaj in zapoj ob posnetku. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0 

 

MATEMATIKA 

Kot sem videla, pri preverjanju ni bilo večjih težav. Zato sklepam, da poštevanko že zelo dobro znaš. 

Danes boš znanje utrjeval/a.  Potrebuješ Zbirko vaj in Računanje je igra. 

V ZV reši nalogo na strani 72. Spomni se, da ima pri sestavljenih računih prednost MNOŽENJE. 

V RI pa reši naloge na strani 54 in 56. 

V karo zvezek napiši naslov VAJA in datum. Nato prepiši primere v zvezek in jih reši. 

petna od 30 je 6, ker je 30 : 5 = 6   nadaljuj sam/a 

osmina od 24 je, ker je ____________________ 

tretjina od 27 je, ker je _____________________ 

devetina od 36 je, ker je _____________________ 

četrtina od 20 je, ker je _______________________ 

polovica od 18 je, ker je ______________________ 

šestina od 42 je, ker je ________________________ 

ŠPORT 

 Danes se igraj z žogo. Najprej se razgibaj od glave do pete z gimnastičnimi vajami.  

 Potem vzemi žogo in jo vodi z levo in desno roko med hojo in med tekom.  

 Poišči si tarčo ( lahko je lesena stena, drevo) in vadi komolčni met. Povečuj razdaljo.  

 Če imaš koš, meči na koš. Vrzi  žogo nad glavo, zaploskaj in jo ujemi.  

 Ponovno vrzi nad glavo, zaploskaj spredaj in zadaj in žogo ujemi. 

Vsako vajo ponovi 10 krat. 

Vadi še tek in hitro hojo. 

https://www.youtube.com/watch?v=izAB3Lpq3SM
https://www.youtube.com/watch?v=O8aYPbVOcQE
https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0

