
ČETRTEK, 9. 4. 2020 

 

Obeta se lep sončen dan, ki nam prinese tudi več energije. Danes te  čakajo zanimive naloge, 

saj boš postal RAZISKOVALEC. Med delom ne pozabi na krajše odmore in gibalne vaje. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA ( 2 uri ) 

 

V torek si spoznal/a,  da se nekatere snovi raztopijo v vodi, voda je še vedno brez barve in 

vonja, spremeni pa okus. Nekatere snovi pa se z vodo pomešajo in voda spremeni barvo. 

Nekatere snovi, na primer papir, pa v vodi razpadejo. 

Če se v vodi raztopijo strupene snovi, je voda onesnažena. 

 

POZOR! Ne pij iz steklenice, če ne veš, kaj je v njej! 

 

Tudi danes boš raziskovalec. Lahko delaš tudi zunaj, da mami ne bo preveč huda. Po delu ne 

pozabi pospraviti. 

 

Pripravi si : žličko 

                    kozarce 

                    tanjšo vrvico (» špago« ) 

                    tanjšo palčko ( lahko je špina, če jo imaš) 

 

SNOVI: citronska kislina 

               vanilij sladkor 

                sol 

                sladkor 

                pecilni prašek 

                barva za pirhe 

 

Potreboval/a boš tudi DZ in učbenik za okolje, brezčrtni zvezek in peresnico. 

 

1. Preberi besedilo v učbeniku na strani 45. Te preizkuse si že opravil. Poglavje Sladkor 

se je raztopil. 

 

2. Preberi besedilo pri 1. nalogi na strani 33. 

 

3. Pri 2. nalogi preizkušaj po navodilu in opažanja na kratko zapisuj v tabelo. 

 

4. 3. naloga pa je RAZISKOVALNA. To je opazovalna naloga. Zapisoval boš » dnevnik 

kozarca slane vode« Opažanja napiši vsak drugi dan. 

 

5. Preberi še besedilo v učbeniku na strani 46, spoznal boš, kako pridobivajo sol. Si 

mogoče že bil v Sečoveljskih solinah? 

 

V brezčrtni zvezek prepiši  rumeno besedilo iz učbenika. Pazi na čitjiv zapis. 

 

 

MATEMATIKA 

 

Spoznal/a si, da dele celote zapišemo z ULOMKOM. Še enkrat ponovi: 
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Zgornje število pove, koliko delov lika je pobarvanih 

 

 

                         1 

               4     ena četrtina 
 

Spodnje število pove, na koliko enakih delov je razdeljen lik. 

 

 

Reši naloge v DZ na strani 39 in 40/ 7. naloga. Pazljivo beri navodila. 

 

V karo zvezek napiši VAJA in današnji datum. 

 

Nariši 12 lizik. 

Potem napiši besedilo. 

 

Jure je imel 12 lizik. Koliko je polovica lizik ? 

R: 12 : 2 = 6 

O: Polovica je 6 lizik. 

 

Koliko je tretjina lizik? 

R: 12 : 3 = 4 

O: Tretjina so 4 lizike. 

 

Koliko je četrtina lizik? 

R: 12 : 4 = 3 

O: Četrtina so 3 lizike. 

 

Koliko je šestina lizik ? 

R: 12 : 6 = 2 

O: Šestina sta 2 liziki. 

 

Reši še naloge v ZV stran 56. 

 

 

SLOVENŠČINA 
 

Glasno beri besede in poslušaj, kaj slišiš na koncu. 

 

videl, zaklical, zapel, poslušal , pripovedoval, gledal 

 

videla, zaklicala, zapela, poslušala, pripovedovala, gledala 

 



Kaj si ugotovil/a? 

 

 Črko L lahko izgovarjamo kot L ali kot U. 

 

V zvezek z vmesno črto napiši naslov VAJA in datum. 

 

 

S svinčnikom in z navpično črto razdeli list na polovico. Prepiši besede v stolpcu. 

 

L = L                              L ni L 

 

krokodil                         stol 

 

lev                                  sol 

 

list                                  vol 

 

kosilo                             osel 

 

bivol                               polž 

 

Poglej še v DZ na strani 50. Poskusi z nekaj stavki  ustno opisati sliko živalskega vrta. Preberi 

povedi pri 1. nalogi GLASNO. Nato reši še 2. nalogo. 

 

V zvezek prepiši  povedi: 

 

Medved je godrnjal.    Medvedka je godrnjala. 

 

Zajec je skakal.  Zajklja je skakala. 

 

Tiger je spal. Tigrica je spala. 

 

Na koncu črke L prevleci z rdečo barvico. 

 

 

Ne pozabi, da je na urniku tudi angleščina, poglej, kaj moraš še narediti. 

 

 

 

  


