
ČETRTEK, 19.3.2020 

Pred teboj je nov dan. Komaj čakaš na današnje naloge? 😊 Poglej, kaj sem ti 

pripravila in se loti nalog. Ko narediš naloge pri enem premetu, si vzemi 5 minut 

odmora, naredi 3 požirke vode, se sprehodi po sobi, globoko vdihni ter se loti 

naslednjega predmeta. 

MATEMATIKA 
 

1. Ustno ponovi poštevanko števila 7. 
2. Preveri v karo zvezku ali si prav napisan dneve v tednu: PONEDELJEK, TOREK, SREDA, 

ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA. 
3. Ponovi mesece v letu.  
4. V karo zvezek napiši naslov MESECI V LETU  (ne pozabi na današnji datum) in jih zapiši po 

vrsti  (drug pod drugega in piši čitljivo).       
5. V DZ str. 29 reši nalogo 3. 
6. Preberi razlago in razmisli: 

 
Veš, da ima 1 teden 7 dni. Kaj pa 5 tednov? 10 tednov? Znaš izračunat? Poglej primer: 
 
                             1 teden je 7 dni, ker je  1 · 7 = 7 

                             5 tednov je 35 dni, ker je 5 · 7 = 35 

                             10 tednov je 70 dni, ker je 10 · 7 = 70 

- Kaj pa obratno? Koliko tednov je 7 dni? Kaj pa 14 dni? 42 dni?  

                             7 dni je 1 teden, ker je 7 : 7 = 1 

                            14 dni sta 2 tedna, ker je 14 : 7 = 2 

                            42 dni je 6 tednov, ker je 42 : 7 = 6 

7. Sedaj reši v DZ str. 29 nalogo 4 in nalogo 5 (v karo).  
 

SLOVENŠČINA 
 

1. Spomni se včerajšnje ure, ko si prebral/a besedilo v DZ Na tekmi. Spoznali smo, da se zelo 

težko opravičimo, ko kaj naredimo narobe. Tudi pri tebi to drži?  

2. Razmisli: Se ti je že kdaj zgodilo, da ti nekaj ni uspelo narediti,  kljub temu, da si se zelo 

trudil/a? Se ti je že kdaj kdo posmehoval? Si se ti kdaj komu posmehoval?  

3. Današnje delo nadaljujemo v DZ str. 38. ž2x preberi pripoved Anje pri 4. nalogi. 

4. V zvezek za SLJ napiši naslov PRI URI ŠPORTA in nadaljuj Anjino pripoved. Kaj se je potem 

zgodilo? Zapiši najmanj 6 povedi. Ko končaš, preveri zapis in popravi napake. 



SPOZNAVANJE OKOLJA (2 uri) 
 

1. Pomisli, kam si že potoval/a? S kom si potoval/a? Kako ste potovali? 

2. Prejšnjo uro si pri SPO izvedel/a, da potujemo vsak dan. Tudi pot v šolo je potovanje. 

Nekatera potovanja so krajša, druga daljša. 

3. Odpri DZ za Okolje na str. 44. Zgleda zapleteno? Pa ni. Dopolni miselni vzorec. Najprej 

preberi vprašanje na sredini v največjem »krogu«. Ugotovil/a boš, da potujemo zaradi  

DELA IN ŠOLE, ZABAVE in DRUGIH POTI. Zdaj pa pomisli, kaj bi lahko zapisal v rumene 

oblačke. Ko ti bo uspelo, v bele oblačke napiši prevozna sredstva. 

4. Oglej si zemljevid Slovenije v DZ str. 45 in ga opazuj s pomočjo legende – poimenuj prometne 

povezave med kraji, poišči možnosti, ki jih lahko kombiniramo, če želimo priti iz kraja v kraj.  

Preberi navodilo in reši celo stran. 

5. Reši še str. 46. Odgovarjaj na kratko. 

 

ANGLEŠČINA 
 
Učiteljica angleščine ti sporoča, da ob poslušanju pesmi sodeluj s petjem, plesom, ustvarjanjem 
(risanje, slikanje, izdelovanje vozil, poimenuje šolske pripomočke, pravila..) in ponavljanjem fraz. 

Klikni na povezavo: 

The rules of the classroom 
School supplies Song 

I’m a little snowman 
Vehicles 1 
Vehicles 2 

Days of the week 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWXPCP8t00M
https://www.youtube.com/watch?v=41cJ0mqWses
https://www.youtube.com/watch?v=-b-U1eQqBmk
https://www.youtube.com/watch?v=QxoqW84ec-M
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=3tx0rvuXIRg

