
PETEK, 10. 4. 2020 

 

Poglej, že spet je petek. Vendar je ta vikend nekaj posebnega. To je podaljšan praznični 

vikend. In če si pridno opravljal/a naloge ves teden, imaš 3 dni prosto. Dobro jih izkoristi, se 

odpočij in si sam izberi, kar najraje počneš. Seveda pa pomagaj tudi staršem, če rabijo tvojo 

pomoč pri kakšnem opravilu. Danes pa te čaka še naloga. 

 

SLOVENŠČINA ( 2 uri) 

 

Naj te malo spomnim na to, kar sicer že veš, pa si malce pozabi. Če pogledaš okoli sebe, 

lahko opaziš, kaj se dogaja v naravi. Mogoče si tudi sam/a sodeloval/a pri kakšnem opravilu 

na polju. Kmetje branajo travnike, zacvetela so prva sadna drevesa. Ali si to opazil/a ? 

 

 

Spomni se, kako smo razdelili praznike. ( osebne, verske, državne, mednarodne). 

Sedaj so velikonočni prazniki. To je verski praznik. Razmisli, kaj smo se o tem pogovarjali že 

v 2. razredu. 

 

Sedaj pa odpri brezčrtni zvezek in zgoraj z barvico napiši VELIKA NOČ- VERSKI 

PRAZNIK, pod naslov pa VELIKONOČNI PONEDELJEK, DELA PROST DAN 

 

Spodaj nariši veliko jajce in ga pisano okrasi z vzorčki. Gotovo pa boš sodeloval pri barvanju 

pirhov. Lahko mi pošlješ kakšno sličico. 

 

Odpri berilo na strani 100. Glasno preberi odlomek Ele Peroci: Babica in Nina na 

spomladanskem balkonu. 

V zvezek z vmesno črto napiši naslov ODGOVORI. Zapiši samo odgovore in pazi na čitljiv 

zapis. 

Kje sta sedeli babica in Nina? 

Kje živi babica? 

Prepiši povedi s katerimi babica opiše, kako se spreminjajo hiše ? 

Kdo je Ivo? 

Kako se je spremenil? 

 

 

MATEMATIKA 

 

Ponovi hitro poštevanko. Na narobno stran zvezka piši samo rezultate. Preštej pravilno rešene 

račune v eni minuti. 

 

7 .7 =            4 . 9 =              7 . 3 =            0 . 9 =         6 . 8 = 

 

12 : 4 =          32 : 4 =            81 : 9 =          18 : 2 =        14 : 7 = 

 

 

 

Odpri DZ stran 40 in reši 8 in 9 nalogo. Dobro preberi navodilo in razmisli. 

 

V Računanju je igra naredi še naloge na strani 30. 

 



ŠPORT 

 

Izkoristi sončne dni za igre v naravi. Tekaj, kolesari, rolaj, pojdi na sprehod. 

 

Lepe praznike želim tebi in tvoji družini. 


