
ČETRTEK, 2. 4. 2020  

Zopet drvimo proti koncu tedna. Danes bi se zaključila bralna značka, če bi bili v šoli. 

Tako pa bomo podaljšali branje in pripovedovanje knjig ter pesmic do konca šolskega 

leta. Ali bereš vsak dan 10 minut? Ne pozabi, da je branje zelo pomembno! Sedaj se 

pa loti četrtkovih nalog 😊. Vaje za angleščino najdeš na spletni učilnici naše šole. 

MATEMATIKA      
 

1. Da zbudiš možgane in jih razmigaš, najprej reši naslednje račune v tabeli ter 
naredi nalogo tolikokrat, kot dobiš rezultat. 
 
 

8 · 1 = ___       POSKOČI 9 · 0 = ___   DIRJAJ PO SOBI     64 : 8 =___ SKOČI PO 1 NOGI 

3 · 4 = ___       ZAPLOSKAJ 2 · 7 = ___     POČEPNI 81 : 9 =___ POKAŽI JEZIK 

6 · 3 = ___       POKIMAJ 4 · 5 = ___     ODKIMAJ 48 : 6 = ___  POMAHAJ 

   
2. Odpri DZ na str. 37. V prilogi so kartončki. Najprej izračunaj, reši vse naloge na kartončkih, 

potem jih izreži, poišči prave rezultate in jih prilepi v pravi prostor. 
 

SLOVENŠČINA   
 

• Danes je 2. april – mednarodni dan knjig za otroke in hkrati rojstni dan pravljičarja HANSA 
CHRISTIANA ANDERSENA. Pred kratkim smo brali njegovo pravljico o GRDEM RAČKU.  

• Danes odlomek o Grdem račku še 1x preberi. 

• Hans Christian Andersen je napisal  še zelo veliko pravljic. Danes si izberi eno in jo poglej       

• Potem v zvezek za SLJ napiši njen naslov, avtorja in pravljico ilustriraj. 
 

Risanka: Svinjski pastir (H. C. Andersen) 

https://www.youtube.com/watch?v=nBAkP_bBr8E 

 

Risanka: Vžigalnik (H. C. Andersen)  

https://www.youtube.com/watch?v=7iZzFRZePIU 

 

Risanka: Palčica (H. C. Andersen) 

https://www.youtube.com/watch?v=miOv9pd0yNw 

 

Risanka: Cvetlice male Ide (H. C. Andersen) 

https://www.youtube.com/watch?v=d5rx6-15uro 

 

Risanka: Spanček Zaspanček (H. C. Andersen) 

https://www.youtube.com/watch?v=6SL-t36q4-I 

 

Risanka - Stara cestna svetilka (H. C. Andersen) 

https://www.youtube.com/watch?v=f52tfvjLUBM 

 

Risanka: Snežna kraljica (H. C. Andersen) 

https://www.youtube.com/watch?v=991Yt6e1NxI 

 

 

 

HEJ, MI 

BEREMO. KAJ 

PA TI? 
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SPOZNAVANJE OKOLJA (2 uri) 

1. V torek si prebral strip v Učbeniku za okolje na str. 62 in ugotovil kar nekaj stvari o denarju. 

2. Danes si preberi besedilo v Učbeniku na str. 63. Si izvedel kaj novega? 

3. V zvezek za OKOLJE boš zapisal/a nekaj pomembnih stvari, ki si jih zapomni! Napiši naslov 

KAJ VEM O DENARJU in današnji datum ter prepiši spodnje povedi. Uporabljaj BARVE! 

 

➢ V davnih časih ljudje niso poznali denarja. Stvari so zamenjevali. 

➢ Kasneje se pojavi DENAR za plačevanje. Najprej so poznali samo KOVANCE (iz 

kovine). Kasneje pa še BANKOVCE (iz kvalitetnega papirja). 

➢ Denar si prislužimo z DELOM, dobimo za rojstni dan, žepnino… 

➢ Hranimo ga v BANKI na OSEBNEM BANČNEM RAČUNU. 

➢ Denar lahko dvignemo na bankomatu, pošti, banki. 

➢ Plačujemo z GOTOVINO (kovanci, bankovci) ali z BANČNO KARTICO. Lahko 

plačamo tudi s telefonom ali preko spletne banke. 

➢ Denar, ki ga potrošimo, se na banki odšteje od našega računa. 

 

4. Za konec reši nalogi v  

DZ str.49. 

 

 

Vaje za angleščino najdeš na spletni učilnici naše šole. 

 

A JE ŽE 

KONEC 

POUKA? 

NE, ŠE 

ANGLEŠČINO 

IMAMO. 


