
TOREK, 5.5,2020 

Vem, da si že pravi mojster pri samostojnem učenju in upam, da večino nalog 

opraviš čisto samostojno. To je zate in vse nas posebna in mislim tudi 

nepozabna izkušnja. Pa veselo na delo. 

 

SLOVENŠČINA 

Pripravi si delovni zvezek, zvezek z vmesno črto in peresnico. Upam, da so 

barvice in svinčniki ošiljeni. 

1. Preberi  povedi. 

Miška je skočila na mačko. 

Cesta je padla na drevo. 

Roka je zlomila Tino. 

Cvet je priletel na metulja. 

Kaj opaziš? Povedi so smešne in zabavne, ali ne? Še enkrat jih glasno preberi 

in povej, kako bi bilo pravilno. 

2. Zdaj pa odpri DZ na strani 54 in glasno preberi vse povedi. Tudi te so 

smešne. Povej, kako bi bilo pravilno. 

3. V zvezek z vmesno črto napiši takole: 

                        VAJA                              Datum: 

                     DZ str. 54/6.nal. 

Izberi si 10 povedi in jih prepiši tako, da bo pravilno. 

      NAMIG: 1. poved iz DZ. Janja se je odpravila na sprehod. 

Pazi na pisavo! Ko končaš, preglej zapis. 

 

NE POZABI NA GOVORNO VAJO. IMAŠ ŠE NEKAJ ČASA. 

 

• stresi roke in razgibaj zapestje 

• migaj s prsti obeh rok- z vsakim 3krat 

• 5 krat vstani s stola in sedi nazaj 

• močno se pretegni 



 

 

MATEMATIKA 

Tudi za danes sem ti pripravila nekaj nalog za ponavljanje. Če imaš možnost, naj 

ti jih kdo natisne, ko jih rešiš, pa list nalepi v karo zvezek. Drugače napiši v 

zvezek naslov Vaja in datum. Račune prepiši in izračunaj. Besedilnih nalog ne 

prepisuj. Samo označi nalogo s številko, napiši račun in odgovor. 

 

VAJE ZA PONAVLJANJE                                Datum: 5. 5. 2020 

a) Napiši večkratnike števila 7. 

___________________________________________________________________ 

b.)  Obkroži večkratnike števila 8. 

2   3   8   14  16   20   24   26   28   30   32   36   38   40   44   46   48   52   56  

58   60    61   64   67   68   70   72   74  76   80   82 

c.)  Izračunaj čim hitreje. 

9 ·   7 = ___ 6  ·  9 = ___ 42 : 7 = ___ 54 : 6 = ___ 16 : 8 = ___ 
8  ·  6 = ___ 4  ·  8 = ___ 56 : 8 = ___ 27 : 3 = ___ 35 : 7 = ___ 
3 ·   8 = ___ 7  ·  7 = ___ 14 : 7 = ___ 21 : 7 = ___ 48 : 6 = ___ 
8  · ___  = 56 ___ · 8 = 24 50 : ___ =10 15 : ___ = 5 ___ : 7 = 6 
___ · 9 =  54 ___ 10 = 60 24 : ___ = 8  ___:  3  = 6 ___ : 2 = 9 
7 ·  ___ = 63  5 · ___ = 45 72 : ___ = 9 ___ :  9  = 8 ___ : 7 = 4 

 

Besedilne naloge rešuj v zvezek in jih oštevilči. ZAPIŠI račun in odgovor. 

Lahko nalogo izrežeš in jo nalepiš v zvezek.  

 
1. Tina je bila lansko leto na počitnicah 3 tedne in 2 dni,  Jana pa 24 dni.  

           Koliko dni je bila na počitnicah Tina? (zapiši en račun) 
 

 
2. Poišči razliko števil 58 in 26. Nato razliko zmanjšaj 8 krat. Koliko 

dobiš? 
 

 
3. Na parkirišču je 6 koles, 5 avtomobilov in 4 motorji. Koliko koles imajo 

vsa vozila skupaj? 
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4. Seštej 35 in 10. Nato vsoto zmanjšaj 5 krat. Katero število dobiš? 
 

 
5. Kolikokrat moraš pomanjšati število 24, da dobiš 4? 

 

 
6. Tomi je zalival gredice. Zjutraj je nesel 5 krat po 2 kanglici vode, 

zvečer pa še 4 krat po 5 kanglic vode.  Koliko kanglic vode je 
nesel?(zapiši en račun) 

 

 

Upam, da ni bilo pretežko.  Ponovi še hitro poštevanko. 

 

Popij malo vode, naredi 10 počepov, steci na prag, globoko zadihaj in pripravi 

okolje. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Za tabo so praznični dnevi. Spomni se, katere praznike smo praznovali. Poglej v 

učbenik poglavje 1. maj po svetu. Preberi si zapis. 

Letos je bilo praznovanje sicer zaradi pandemije malo drugačno, vseeno pa si 

lahko opazil, da so bile po nekaterih hišah obešene slovenske zastave. 

V DZ pri poglavju 1. maj po svetu te čaka naloga. Potreboval boš tudi koledar, ki 

ti bo v pomoč.  

Naj ti malo pomagam. Prazniki in dela prosti dnevi, ki jih praznujemo v 

Sloveniji in drugod po svetu so verski prazniki, ki jih praznujejo v katoliških 

državah, novo leto in 1. maj. 

 

Pred počitnicami si imel/a tudi nalogo, da opazuješ gibanje z odprtim 

dežnikom, opazoval/a si, kako pada list papirja in kepa papirja in spoznaval, da 

zračni upor in upor v vodi zavirata gibanje. Če ti je uspelo zgubati letalo, še 

enkrat opazuj, kako pada. 



Danes boš pa napravil dve padali. Potrebuješ 2 figurici od lego kock in tanjšo 

plastično vrečko. Navodilo za izdelavo najdeš v DZ pri naslovu Po zraku s 

padalom.  

Ko imaš padali narejeni, ju spusti iz balkona ali iz okna v višjem nadstropju. 

Opazuj, kaj se zgodi in opažanja zapiši k 2. nalogi. 

 

LIKOVNI POUK 

 

Nekaj si spoznal tudi o našem planetu Zemlja, ki ima vsako leto 22. aprila svoj 

dan.  

Da bo naš planet čist, moramo zanj vsi skrbeti. 

Pripravi si risalni list, flomastre in barvne svinčnike.  Narisal boš naš planet. 

1. Na sredino lista s črnim flomastrom nariši velik krog in ga z navpično črto 

razdeli na polovico. 

2. V krog najprej s svinčnikom nariši oblike celin ( poglej na globus ali v DZ 

za okolje-Okrog sveta) Ni potrebno, da si zelo natančen. Potem črte 

prevleci s črnim flomastrom. 

3. Eno polovico Zemlje pobarvaj na rahlo s črno barvico. To bo onesnažen 

del planeta. Na zunanjo črto te polovice nariši tovarne iz katerih se kadi 

dim, avtomobile z izpušnimi plini in gola drevesa. 

4. Druga polovica planeta pa je zelena, morje je čisto in modro. Na zunanjo 

črto nariši travnik z rožami, drevesa s sadjem in podobno. 

Seveda si lahko ustvarjalen/a in uporabiš čisto svoje ideje. 

Izdelke shrani, saj jih boš prinesel/a v šolo. 

 

 


