
PETEK, 10. 4. 2020 
 
Še danes, potem pa smo prosti 3 dni. Zakaj? Kaj je v ponedeljek?  
Dela prost dan in zato ni šole. V nedeljo je velika noč, v ponedeljek pa velikonočni ponedeljek.  
 
Vesele praznike! 
 
 
MATEMATIKA 
Si mi že poslal četrtkovo nalogo preko elektronske pošte? Če še nisi, pohiti. 

Danes boš spet pretvarjal. Lahko pretvarjaš s pomočjo tabele, s pomočjo računanja ali pa na pamet. 

Kakor ti je lažje. 

Reši naloge v delovnem zvezku na strani 64. Dobro preberi merske enote. 

 

SLOVENŠČINA 

Si mi poslal četrtkovo nalogo po elektronski pošti? Če še nisi, pohiti. 

Tudi danes boš prebral eno sodobno pravljico Primoža Suhodolčana z naslovom Ti kanta požrešna! 

 

Prvič jo preberi tiho, drugič glasno. 

 

Če imaš doma berilo, jo najdeš na str. 58, če ne, je na voljo spodaj. 

 



 

 

 



 
 

 

ŠPORT 

Teci po metlo in pometi dvorišče. Odnesi smeti. 

Vprašaj starše, če kaj potrebujejo in jim pomagaj.  

Vklopi sesalec in sesaj. Vmes napravi še nekaj počepov, poskokov … 

Razgibaj tudi mišice obraza – ves čas bodi nasmejan in prijazen.  

 



RAČUNALNIŠKO USTVARJANJE 

Nekateri ste že razstavili 3D roko na naši spletni strani. Bravo, dobre roke ste narisali. 

Kdor še ni objavil roke, naj si še enkrat ogleda navodila pri LUM objavljena v sredo. 8. 4. 2020 in 

objavi roko na naši spletni razstavi. 

 

POZITIVNE MISLI – INTERNETNA TABLA 4. b 

Trenutni časa prinašajo veliko slabih novic.  

Pozabimo na vse slabo in se spomnimo na kaj lepega, pozitivnega, nekaj kar nam vliva upanje, neka 

pozitivna misel.  

Kaj je pozitivna misel? To je lahko samo kakšna lepa beseda, to je lahko stavek, s katerim želiš 

nekomu nekaj lepega. 

Na našo spletno tablo napiši, nariši pozitivno misel za vse nas. 

To misel lahko najdeš tudi na spletnih straneh ali prilepiš kakšno sliko z interneta. 

 

Spletna tabla Pozitivne misli 

 

Navodila za risanje in pisanje na internetni tabli 

 

Kako prilepiš sliko na našo internetno tablo? 

1. Poišči sliko na spletu. 

2. Z miško se postavi na sliko in klikni na desno tipko na miški. 

3. Izberi Kopiraj naslov slike. 

 

 

 

https://padlet.com/renatagradisar/yk83z4yrkm7i
http://www.ptrubar.si/files/2020/03/4b_8.4.2020.pdf
https://padlet.com/renatagradisar/Bookmarks
http://www.ptrubar.si/files/2020/03/padlet-solska-tabla_4b_risanje.pdf


4. Odpri našo internetno tablo Pozitivne misli. 

 

5. 2 krat z miško klikni na tablo. 

 

6. Izberi »Link«.                        

 
 

 

7. Prilepi internetni naslov (na rumeno črto) – lahko z desno tipko na miški in izberi prilepi. 

 
 

8. Shrani – klikneš »Save«. 

https://padlet.com/renatagradisar/Bookmarks

