
PONEDELJEK  6. 4. 2020 

Pred nami je že četrti teden učenja na daljavo. Upam, da ti naloge ne delajo 

prevelikih težav in da jih rešuješ čim bolj samostojno. Verjetno si se čez vikend 

dobro odpočil in si pripravljen na nove naloge. Vse naloge poskušam narediti  

take, da ti ne bodo delale prevelikih težav, le dobro beri navodila in ne bo 

težko. 

 

MATEMATIKA 

1. PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

 Glasno povej večkratnike št. 6, 7, 8, 9 naprej in nazaj. Poskušaj čim 

hitreje. 

 V DZ reši naloge na str. 36. Besedilne naloge beri zelo pozorno. 

 V Zbirki vaj reši str. 55. 

                    

SLOVENŠČINA  2 uri 

1. V zvezek boš prepisal vaje za ponavljanje in utrjevanje in jih rešil. To že vse 

znaš, samo potrudi se pri obliki zapisa. Med nalogami si vzemi malo odmora in 

razmikaj prste. Naslov v zvezku je Ponavljanje in utrjevanje. 

1. Vstavi predloge: iz, s/z, v, na – prepiši v zvezek in predloge zapiši z zeleno 

barvico. 

_____ zemlji je deževnik. Prilezel je _____ zemlje. Žolna je _____ deblu. 

Zletela je _____ debla. _____ vejah se pozibavajo ptice. Vrišč otrok jih je 

pognal _____ vej. Družina Kmetec je _____ gozdu nabirala gobe. _____ 

gozda se je vrnila s  košaro jurčkov. Medved preživi zimo _____ brlogu. 

Na pomlad se prikaže ves shujšan _____ brloga. 

2.  Besedilo prepiši s pisanimi črkami. Pazi na veliko začetnico. 

MED POČITNICAMI SE JE DRUŽINA ZAKRAJŠEK ODPRAVILA NA MORJE V KOPER. 

DAN JE BIL SONČEN IN ALJAŽ, LARA IN ROK SO UŽIVALI V VODI. ŽAN JE 

POČITNICE PREŽIVEL PRI STRICU V MARIBORU. DRUŽINA JAVORNIK PA JE ŠLA 



NA IZLET V ITALIJO. OBISKALI SO GLAVNO MESTO RIM. INJA JE BILA DVA DNI 

PRI SESTRIČNI MAJI V LJUBLJANI. SPREHAJALI STA SE OB REKI LJUBLJANICI. 

ŽANA JE OBISKALA SOŠOLCA JERNEJA V TOMAŽINIH. 

3. Poišči napake in pravilne povedi prepiši v zvezek. 

Medvet je polizal ves met. 

Jelka novak živi v velikih laščah.  

gdaj si odšev domol. 

Tako, pa si prišel do konca. Še enkrat preberi in popravi napake. 

 

 

 

 

NE POZABI NA VSAKODNEVNO GLASNO BRANJE. Tabelo za april si lahko 

narediš sam in še naprej vpisuješ prebrano. Ko se vidimo v šoli pa vas seveda 

čakajo radirke. 

 

 DOPOLNILNI POUK 

 

Vadi in utrjuj poštevanko. Lahko rešuješ naloge na Moji matematiki ali pa si 
izbereš kakšno stran v RJI. 

 


