
TOREK, 21. 4. 2020 

 

 

MATEMATIKA 

Danes boš pri matematiki reševal PREVERJANJE, ki bi ga drugače pisali v šoli. 

Saj veš kakšna so pravila. Rešuješ  približno 40 minut, samostojno brez pomoči.   

 

 

 

To je preizkus za vas in podatek zame, da vem koliko je še potrebno vaditi in 

utrjevati staro snov. 

Preverjanje skopiraj, če pa nimaš tiskalnika, lahko samo rešitve zapišeš v 

zvezek za matematiko. 

Preverjanje boš našel poleg današnjega urnika. 

 

SLOVENŠČINA 

1. V DZ reši naloge za utrjevanje na str. 53, 54 in 55. Pri 1. nalogi na str. 54 

zapiši v zvezek vljudnejšo obliko. 2. nalogo na str. 55 prepiši v zvezek.  Bodi 

pozoren na obliko zapisa in pravopis. 

2. V zvezek prepiši pravopisni opomnik na str. 54. 

 GLASBENA UMETNOST 

 

Prepevanje znanih pesmi. 

Izberi si 6 pesmi, ki smo se jih učili v tem letu in jih glasno zapoj. Za spremljavo 

lahko uporabiš lastne inštrumente ali ropotuljico. 

 

Ko končaš, še enkrat sam preveri rezultate in prosi mamico, da ga poslika in mi 

ga pošlje po elektronski pošti ali na SMS ali Viber. Jaz pa ga bom popravila. 

Veliko sreče pri 

reševanju, vem, da ti 

bo šlo. 



ŠPORT 

Gimnastične vaje  

 Kroženje z glavo v vsako smer → 5-krat  

 Dvigovanje ramen → 10 ponovitev 

  Kroženje z obema rokama → 10-krat naprej, 10-krat nazaj  

 Kroženje z boki → v vsako smer 10-krat  

 Raztezanje nog in trupa s predkloni → 10 ponovitev 

  Raztezanje stranskih trebušnih mišic z odkloni → 10 ponovitev  

 Dotikanje leve in desne noge v sedečem položaju → 10 ponovitev  

 Krepilna vaja za noge → 10 počepov 

 Krepilna vaja za noge → 10 poskokov 

  Sproščanje mišic → 10-krat kroženje z zapestji, 10-krat kroženje z gležnji 

Sedaj pa pojdi ven na svež zrak, teči, skači, kolesari, se igraj z žogo in pomagaj 

staršem pri opravilih. 

 

 

 

 


