
TOREK, 24.3.2020 

Pred vami je že torkov urnik in nove naloge. Upam, da naloge niso pretežke in 
da jih rešuješ čim bolj samostojno. Sedaj si verjetno že pravi mojster v branju 
navodil.  

Med urami ne pozabi na kratek odmor in malico. 

SLOVENŠČINA 

Upam, da ti včerajšnje povedi niso delale preveč preglavic.  

1. Danes boš preveril svoje znanje. 

2. V DZ na str. 32, 33 in 34 reši naloge samostojno. Navodila preberi večkrat in 
natančno. Pozoren bodi na obliko in pravilen zapis. 

 

MATEMATIKA 

Včeraj si ponovil mesece v letu in koledar. To ste se učili že v 2. razredu. 

1. V zvezek napiši Vaja. Prepiši vprašanja in napiši kratke odgovore. Poskusi 
reševati samostojno, odgovore nato preveri s KOLEDARJEM. 

1. Zapiši datum svojega rojstnega dne.  
2. Na kateri dan pride letos tvoj rojstni dan? 
3. Kateri mesec ima najmanj dni?  
4. Kateri meseci imajo 31 dni?  
5. Kateri mesec je za majem?  
6. Kateri mesec je pred decembrom?  
7. Kateri mesec je med avgustom in oktobrom? 

2. Nato napiši v zvezek DNEVI V TEDNU in jih zapiši po vrsti (drug pod drugega 
in piši čitljivo). 

3. V DZ, na str.29 reši 3. Nalogo 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

Pesmico Cirkuška predstava spremljaj s preprosto ropotuljo, ki si jo izdelaš iz 

plastičnega jajčka, v katerega natreseš malo riža, prosa ali ješprenja. Namesto 

plastičnega jajčka lahko uporabiš tudi dva jogurtova lončka. Če nimaš nič od 

naštetega, spremljaj pesmico z lastnimi instrumenti. 

ŠPORT 

VAJE Z ŽOGO  

Najprej se dobro ogrej z gimnastičnimi vajami, ki jih delamo pri športu.  

Poišči žogo in se loti naslednjih vaj. 

Vaje:  

 
• kotaljenje žoge po tleh in ujem,  

• podajanje žoge iz roke v roko,  

• kroženje z žogo okrog glave, trupa in nog v obe strani,  

• metanje in lovljenje žoge v zrak z obema ali eno roko v stoječem ali sedečem 
položaju, 

• metanje žoge ob tla z obema ali eno roko in lovljenje po odboju,  

• metanje žoge ob steno in lovljenje z ali brez odboja.  

 

Vaje zaključi s tole nalogo: Stisni žogo s koleni ali stegni. Na znak moraš 

prehoditi ali skakati določeno razdaljo in žoge ne smeš spustiti.  

Vsako vajo lahko večkrat ponoviš.  

 

 


