
OSMI TEDEN 

 

PONEDELJEK, 11.5.2020 

Začenjamo nov delovni teden in čakajo te nove naloge. Upam, da si vikend 

preživel/a lepo in da si si nabral/a dovolj energije za delo, ki te čaka. 

 

MATEMATIKA 

 

Že kar nekaj časa vadiš in utrjuješ poštevanko in mislim, da sedaj res nebi smel/a imeti več 

težav. Poskusi čim hitreje izračunati spodnje račune. Rezultate zapiši na zadnjo stran zvezka. 

Če imaš možnost, naj nekdo štopa, kako hiter si bi/a. 

7. 9 =            6 . 8 =       9 . 4 =          8 . 7 =           3 . 9 =         ____ . 7 = 28 

5 . ___ = 25      _____ . 6 = 42        4 . 6 =          _____ . 3 = 30      7 . ___ = 49 

 

V karo zvezek napiši VAJA in datum. Prepiši račune. Deliš z ostankom in narediš preizkus. 

26 : 3 =_____, ost.____, ker je __________________________________ 

35 : 4 = 

18 : 5 = 

44 : 6 = 

80 : 9 = 

Zadnjič si ponovil/a matematične pojme. Če si pozabil/a si pomagaj z zapisom v zvezku. 

Prepiši besedilo, račun in odgovor. Razlage ne prepisuj, naj ti bo le v pomoč. 

1. Vsoto števil 45 in 37 zmanjšaj za razliko istih dveh števil. Koliko dobiš. 

RAZLAGA: Vsoto dobimo pri seštevanju, razliko pa pri odštevanju. 

R: 45 +37 = 82            45 – 37 = 8       82 – 8 = 74 

O : Dobim 74. 

 

2. Kolikšen je količnik števil 42 in 6? 

RAZLAGA: Količnik imamo pri deljenju. 

R: 42 : 6 = 7 

O: Količnik je 7. 

Poskusi rešiti naloge v RI na strani 24. 



 

 

SLOVENŠČINA ( 2 uri ) 

Glasno preberi uganke in poišči rešitve. 

 

Če pogledaš c koledar,                                                Stalila sneg v potoke žuboreče, 

12 jih je tam. Če pogledaš                                           posula s cvetjem travnike  je speče. 

v nebo, tam je le en sam. 

 

Gospodična zelena na robu bazena                              Jo roka drži, 

je športnica prava, ki najboljše                                     jo metla žgečka. 

v prsnem slogu plava.                                                     ko se naloži, 

                                                                                            bolj čista so tla. 

 

Rešitve : mesec, pomlad, žaba, smetišnica 

 

Še sam/a poskusi sestaviti kakšno uganko. 

Sedaj pa odpri DZ na strani 60 in reši 1. nalogo. 

Pozorno preberi in nariši tako, kot si prebral/a in ne po svoje. 

Reši še 2. in 3. nalogo. 

V zvezek z vmesno črto napiši VAJA in datum. 

Z barvico napiši Meseci v letu in jih z nalivnikom v vrsti zapiši. Mesece pišemo z malo 

začetnico. 

Nato z barvico napiši Dnevi v tednu in jih z nalivnikom zapiši. 

Nov naslov je Letni časi in napiši tudi te. 

 

Vadi glasno branje in če še nisi opravil bralne značke pohiti, časa imaš le še ta teden. 

 

Malo se razgibaj, naredi 10 počepov in 2 krat manj sonožnih poskokov, po vseh štirih se 

premakni do vhodnih vrat in po eni nogi priskači nazaj do mize. 



 

Čaka te še ena naloga, da malo preveriš svoje znanje. Reši 1. nalogo v DZ na strani 61 in 

besedilo ČITLJIVO prepiši v zvezek. 

 

GLASBA 

Poslušaj pesmico Žabica Rega- poje Alenka Kolman, lahko tudi zaplešeš 

https://www.youtube.com/watch?v=m5s2ZzV7OiU 

Ponovi Žabjo svatbo, saj si se moral/a pesmico naučiti na pamet. 

https://www.youtube.com/watch?v=7rCUWSRaklg 

Danes pa je tu nova pesmica- ljudska Marko skače. Poslušaj jo na spodnji povezavi in si jo večkrat 

zapoj. 

https://www.youtube.com/watch?v=PJ3qBePx9fo&t=66s 

Besedilo prepiši in spravi v mapo 

Slovenska ljudska: Marko skače 

MARKO SKAČE, MARKO SKAČE PO ZELENOJ TRATI. 

AJ, AJ ,AJAJAJ, PO ZELENOJ TRATI. 

 

V ROKAJ NOSI, V ROKAJ NOSI , 

SEDEM ŽUTI ZLATI, 

AJ, AJ, AJAJAJ, SEDEM ŽUTI ZLATI. 

 

PITE JEJTE, PITE, JEJTE, MOJGA BRATA KONJI. 

AJ, AJ, AJAJAJ, MOGA BRATA KONJI. 

 

PA SMO IŠLI, PA SMO IŠLI, DALEČ PO DIVOJKO. 

AJ, AJ ,AJAJAJ, DALEČ PO DIVOJKO. 

 

PREK DEVETIH, PREK DEVETIH, PREK DESETIH MOVSTOV. 

AJ, AJ, AJAJAJ, PREK DESETH MOVSTOV. 

 

DAJTE NAM JO, DAJTE NAM JO, NAŠA DRAGA MATI. 

https://www.youtube.com/watch?v=m5s2ZzV7OiU
https://www.youtube.com/watch?v=7rCUWSRaklg
https://www.youtube.com/watch?v=PJ3qBePx9fo&t=66s


AJ, AJ, AJAJAJ, NAŠA DRAGA MATI. 

 

NE DAM TI JO, NE DAM TI JO, STAR SI IN BRADATI. 

AJ, AJ, AJAJAJ, STAR SI IN BRADATI. 

 

NAJ JO JEJO, NAJ JO JEJO, MIŠI IN PODGANE. 

AJ, AJ, AJAJAJ, MIŠI IN PODGANE. 

 

ŠPORT 

Najprej se dobro ugrej, saj to že znaš. 

V  šoli bi ta čas izpolnjevali naloge za športni karton. Vadi hiter tek na krajšo razdaljo 60 m in 

daljši tek na 600 m. mogoče imaš možnost, da držiš tudi veso. 

Vadi preskakovanje kolebnice na različne načine. Vadi tudi zadevanje cilja z žogo, če je 

nimaš, lahko uporabiš tudi češarke, ki jih najdeš v naravi. 

Gibanje v naravi in na svežem zraku krepi zdravje. 


