
PETEK, 27.3.2020 

Je kdo opazil, da je danes petek? Dnevi so se hitro odvrteli in za nami je že drugi 

teden učenja na daljavo. Uspelo ti je narediti veliko stvari, zato si za vikend dobro 

odpočij in naberi novih moči. Danes nalog ni veliko, tako da boš hitro gotov/a. Zdaj se 

jih pa kar pogumno loti. 😊 PRI VSEH PREDMETIH LEPO PIŠI!!!! 😉 

SLOVENŠČINA  (2 uri)    
 

• Zamisli si, da čofotaš po blatni luži. Kako se počutiš?  

• Poškropiš prijatelja. Kaj naredi tvoj prijatelj? 

• Kaj bi rekla tvoja mama, ko bi videla, da skačeš po blatni luži? 

 
1. Odpri Berilo na str. 70, 71. 
2. Preberi berilo Težave in sporočila psička Pafija. 
3. Ustno odgovori na vprašanja na str. 71. 
4. V zvezek za SLJ prepiši naslov zgodbice in preriši risbo na str. 71. Vsaki 

živali nariši oblaček in vanj zapiši, kaj se pogovarjajo. 
      (Kot strip).  

 
 

MATEMATIKA  
 

1. Pripravi si štoparico, če jo imaš. Ustno izračunaj spodnje račune in štopaj, v kolikšnem času ti je 
uspelo. Če štoparice nimaš, računaj brez nje. 
 

2 · 4 =                                                     1 · 1 =                                        3 · 4 = 
4 · 6 =                                                     6 · 7 =                                        5 · 2 = 
8 · 3 =                                                     9 · 4 =                                        6 · 7 = 
6 · 0 =                                                     5 · 9 =                                        2 · 10 =  
 

2. Odpri DZ str. 33 in 34. Pozorno preberi besedilne naloge, oglej si slike, 
podčrtaj ali pobarvaj pomembne podatke. Nato napiši račun in odgovor.  
 

 
ŠPORT 
 

• Če je vreme ustrezno in je ostalo še kaj snega, pojdi ven, na sveži zrak. Igraj 

se, naredi kepe in z njimi ciljaj tarčo (pa ne brata ali sestre!!!)       

• Naredi kakšno zanimivo skulpturo iz snega (grad, snežak, ….). 

• Ulezi se na sneg in naredi »angelčka«. 

• Če bo deževalo, se notri igraj Kamen škarje list in naredi vaje po spodnjih 
predlogih. 
 

Res ne razumem 

mačk. Pa ti? 

A imaš ošiljen 

svinčnik?!? 

PAZIIIIII, 
KEPAAAA!!! 



 
ISP – INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 

• Za vaje utrjevanja in urjenja, vadi poštevanko na LEFO http://sl.lefo.net/  ali MOJA MATEMATIKA 

https://moja-matematika.si/ 

 

 

 

OSTANI 

DOMA! 
OSTANI 

ZDRAV/A! 

http://sl.lefo.net/
https://moja-matematika.si/

