
SREDA, 18. 3. 2020 

SLOVENŠČINA 

 Pregled včerajšnjega dela (rešitve): 

stran 17: všeč     Od kod si?   Peter mi je všeč. Ina, stopi že na barko! od si     barko  zelen   Aleš ima 
zelen pulover. 
Kjer osel leži, dlako pusti.Metka je kuhala mulo.Brata sta se skregala za oslovo senco.Osel gre samo 
enkrat na led.Knjiga je imela oslovska ušesa. 

stran 18: Domov je prišla pozno./Pozno je prišla domov. 
Rože sem postavila na mizo./Na mizo sem postavila rože. 
Natakar je prinesel jedilni list./Jedilni list je prinesel natakar. 
Jutri bo vreme oblačno./Vreme bo jutri oblačno. 
Rad poslušam glasbo./Glasbo rad poslušam. 
Prinesi mi kozarec vode./Kozarec vode mi prinesi. 

 DZ 19/3. naloga 

Iz črk sestavi prave besede (premetanke). Nato vse besede uporabi v največ dveh povedih. 
Piši v črtni zvezek. Naslov PREMETANKE. 
Če želiš, lahko tudi sam sestaviš podobno nalogo. 

 DZ 19/4. naloga 

Reši rebus, da dobiš pregovor. Pregovor prepiši v zvezek. 

Predno se lotiš zapisa v zvezek, preveri rešitve nalog, ki so zapisane spodaj. 

REŠITVE: 
3. naloga: MOJE POTOVANJE, PRTLJAGA, AVTOCESTA, AVTODOM, DRUŽINA, HOTEL, MALICA 
4. naloga: Kdor hoče varno potovati po svetu, potrebuje sokolje oči, oslovska ušesa, opičji 
obraz, prašičji rilec, kamelin hrbet in jelenove noge. 

 MATEMATIKA 

Ponovi poštevanko in deljenje z ostankom. To lahko narediš na dva načina: ali rešuješ račune v zvezek 
ali rešuješ naloge na internetu. 

1. V ZVEZEK: Napiši račune v zvezek in jih reši (20 računov poštevanke in 20 računov deljenja z 
ostankom). Rešitve preveri (lahko sam s kalkulatorjem). 

2. NA INTERNETU: 

 https://www.thatquiz.org/sl-1/matematika/aritmetika/ na desni strani označi množenje, 
deljenje – 3x ponovi po 10 računov – na koncu napačne račune v karo zvezek napiši pravilo 

 https://www.thatquiz.org/sl-1/matematika/aritmetika/ - na desni strani označi množenje, 
deljenje in manjkajoči člen – 3x ponovi po 10 računov - na koncu napačne račune v karo 
zvezek napiši pravilo 

 

 

https://www.thatquiz.org/sl-1/matematika/aritmetika/
https://www.thatquiz.org/sl-1/matematika/aritmetika/


LIKOVNA UMETNOST 

Pripravi si list papirja, svinčnik, lahko tudi barvice ter tršo podlago. Odidi ven na sonce, na miren 
kotiček, kjer se dobro počutiš. Pozor: ne druži se s sosedi! 
Opazuj okolico in nariši nekaj od tistega kar vidiš. Bodi natančen. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Ponovi snov o elektriki. 
V zvezek preriši iz učbenika na strani 42 spodaj risbo električnega kroga in shemo električnega kroga. 
Nato pa še tabelo na strani 43 zgoraj (sivo, rumeno) - FOTOGRAFIJ NE PRERISUJ, samo risbo in simbol, 
tabele NE barvaj, tako kot je v učbeniku z rumeno in sivo. 

 

 

 


