
TOREK, 24. 3. 2020 

SLOVENŠČINA 

1. Preglej naloge v DZ stran 23, 24: 

23/1 (pravilne rešitve, ki so podčrtane) 

z mamo    s pisalom 

z računalnikom   s kuhalnico 

s krtačo    s cunjo 

z radirko    z barvico 

z odejo    s sokolom 

24/ 2:  s Špelo, z Anjo, z Janom, z Lanom, s Sanjo, z Nežo, s Petro, s Filipom, z Barbaro, s Hano, s Tajo, 

z Doro, z Gajo, z Igorjem 

24/3 

Napisala bom samo besede in pravilne predloge, ti pa si jih moral uporabiti v povedih. Bodi pozoren 

na veliko začetnico na začetku povedi in končno ločilo.  

z vilicami, s svinčnikom, z ravnilom, s prijateljem, s škarjami, z vrvjo, s krpo, s palico, z avtom, z 

motorjem, s čopičem, z vodo 

 

2. DZ stran 25: 

Glasno preberi predloge in besede na modri in roza podlagi. 

POZOR: PREDLOGE BEREMO SKUPAJ Z BESEDO, PIŠEMO PA LOČENO OD BESEDE!!! 

 

3. V zvezek prepiši: 

PREDLOG K/H     24. 3. 2020 

 

Pred besedam, ki se začnejo na k ali g pišemo predlog H, pred vsemi ostalimi, pa predlog K. 

 

Izberi si pet besed iz DZ na stran 25 zgoraj (npr. h Gregorju) in jih uporabi v povedih. Potrudi se sestaviti 

zgodbo, če ne gre, pa napiši samo povedi. Predloge k in h podčrtaj. 

  

4. Reševanje v DZ stran 25, 26. 

Na strani 25 preberi spodnje besedilo in reši naloge (prvi svinčnik) na str. 26. 



MATEMATIKA 

1. Preveri rešene naloge v DZ: 

45/4: 146, 144, 344, 325, 413 

           272, 81, 736, 159, 114 

45/5: 212 

45/6: 45 

45/7: 733 

46/1: 88, 558, 412, 642 

           425, 732, 492, 528 

          632, 630, 882, 530 

46/2: 740, 840, 333, 760, 0, 206 

47/3: 78, 70, 81, 68 

           99, 249, 248, 129 

          69, 208, 78, 99 

47/4: 112 

47/5: 30, 45, 75, 60    27, 81, 54, 108 

47/5: 96 

2. Kako ti gre pisno množenje? 

Če še ne gre – si še enkrat oglej razlago od petka, 20. 3. 2020. 

3. Rešuj naloge v DZ stran 48 in 49 (3., 4., 5. in 6. reši v karo zvezek) 

 

 

 

ŠPORT 

Primerno se obleci in pojdi ven. 

Naredi naslednje vaje: 

• teci 10 minut (v bližini hiše, če nimaš prostora, lahko to vajo izpustiš) 

• hopsaj 

• skači po eni nogi 

• skači sonožno 

• naredi 10 predklonov 

• naredi 10 odklonov (levo, desno) 

• naredi 10 počepov 

Med delom za mizo naredi vaje, ki jih najdeš na povezavi tukaj. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pt88lZqM-x0&app=desktop


DRUŽBA 

1. Ponovimo (odgovore zapiši v zvezek): 

a. Kaj je tloris? (Rešitev poišči v učbeniku ali zvezku.) 

b. Katero vozilo je prikazano v ptičjem pogledu?  

                 
c. Nariši avto v tlorisu. 

d. Nariši tloris skodelice, radirke, svinčnika (obriši jih). Ob tlorise zapiši, kaj si narisal. 

 

2. Učbenik stran 26, 27 – POVEČUJEMO IN POMANJŠUJEMO 

Preberi si snov v učbeniku in pripravi zapis v zvezek (glej spodaj).  

Izberi si en predmet iz peresnice (šilček, radirko, pero…) in ga nariši  v zvezek v NARAVNI VELIKOSTI (to 

pomeni tako veliko kot je v resnici), v ZMANJŠANEM MERILU (to pomeni manjše kot je v resnici) in v 

ZVEČANEM MERILU (to je večje, kot je v resnici).  

Glej spodnji zapis – prepiši besedilo – lahko narišeš drug predmet, le v primerni velikosti: 

POVEČUJEMO IN POMANJŠUJEMO 

U str. 26, 27 

 

NARAVNA VELIKOST (tako veliko, kot je v resnici) 

 

 

 

ZMANJŠANO MERILO (manjše, kot je v resnici) 

 

 

 

ZVEČANO MERILO (večje, kot je v resnici) 

 

 

 


