
PETEK, 15. 5.2020 

Kakšne so se ti zdele naloge za športni dan? Upam, da si se zabaval/a. 

Danes je zadnji dan pouka na daljavo. V ponedeljek se vidimo v šoli. Upoštevati pa bomo 

morali navodila zaradi pandemije. Saj že veš, da je najpomembneje pravilno umivanje rok in 

razdalja med nami. To lahko vadiš tudi doma. Pa še današnja naloga. 

 

SLOVENŠČINA ( 2 uri ) 

Kako ti je mineval čas v času pouka na daljavo. Si za naloge porabil zelo veliko časa, ali si 

bil hitro gotov? Kdaj se ti zdi, da čas hitreje teče, pri branju ali pri igri v naravi? 

Kadar delamo kaj zanimivega, se nam zdi, da čas teče hitreje, kadar pa moramo čakati npr. 

pri zdravniku ali na avtobus, ali se dolgočasimo, pa se nam zdi, da čas teče zelo počasi. 

Ko si spoznaval/a življenje na gradu, si spoznal/a tudi besede GROF, TLAČAN, CEKIN, GARATI. 

Obnovi, kaj te besede pomenijo. 

GROF= gospod, lastnik gradu 

TLAČAN= reven kmet, ki dela za grajskega gospoda 

CEKIN = kovani denar 

GARATI = trdo delati, zelo veliko delati 

1.Danes si boš glasno prebral/a Litavsko pripovedko PODALJŠAN DAN. Popeljala te bo v čase, 

ko so živeli grofje in tlačani. Odpri berilo na strani 26. 

2.Ustno odgovori na vprašanja. 

Koliko časa so delali tlačani? 

Kaj je želel grof? Zakaj? 

Kaj je izdelal mladenič? 

Prepiši poved, ki opisuje stroj. 

Kdo je moral vrteti kolo? 

Kaj je po tej izkušnji ugotovil grof? 

Kaj je za nagrado dobil mladenič? 

 

3.Vzemi zvezek z vmesno črto, napiši naslov PODALJŠAN DAN in datum. 

Napiši odgovore na vprašanja in nariši ilustracijo. PIŠI  ČITLJIVO! 

 



 

MATEMATIKA 

Pri matematiki si spoznal/ parna-SODA in neparna LIHA števila. Prepoznaš jih tako, da gledaš 

enice.  

Pri parnih/sodih številih so enice 0, 2, 4, 6, 8 (npr. 20, 54, 206, 398..) 

Pri neparnih /lihih številih so enice 1, 3, 5, 7, 9 (npr. 11, 53, 107, 579…) 

 

TOREJ: SODA števila so deljiva z 2 in nič ne ostane, pri LIHIH številih pa imamo ostanek. 

1.Preveri rešitve v DZ na strani 70 in 71. 

2.naloga 

16 = 8 + 8                                                                         11 = 5 + 6 

Število 16 je sodo.                                                          Število 11 je liho. 

10 = 5 + 5                                                                         21 = 11 + 10 

Število 10 je sodo.                                                           Število 21 je liho. 

3. naloga 

SODA ŠTEVILA 10, 6, 2, 4, 8. 

LIHA ŠTEVILA 1, 3, 5, 7, 9. 

4.  6 : 2 = 3        Na enem listu so bile 3 žabe. 

     19 : 2 = 9, ost.1           Ne, ker je 19  liho število in ena riba ostane. 

 

2.V karo zvezek napiši VAJA in datum. 

29, 48, 74, 53, 20, 97, 8, 25, 73, 268, 703, 502, 487, 801 

a) Napiši SODA števila in jih prepiši z ZELENO barvico. V novo vrsto napiši LIHA števila in 

jih prepiši z RDEČO barvico. 

b) Napiši SODA števila, ki so med 70 in 90. 

c) Napiši LIHA števila, ki so večja od 50 in  manjša od 64. 

3.Reši še naloge v Zbirki vaj na strani 74 in v Računanju je igra na strani 32 in 33. 

 

ŠPORT 

1. Naredi nekaj gimnastičnih vaj. To že znaš. 

2. Čim več se gibaj na svežem zraku 



3. Priporočam pa še naslednje vaje 

 

a) Vaje za ravnotežje 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=e2WjgZQkkUoZS8ZHDHiHClyv 

b) Vaja za zadevanje cilja 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=g1PdRFXkMqbTKIDXFmIBwK1a 

c) Vaja-ples 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ6BajCsFfA 

 

Natančno preberi 

Uredi šolske potrebščine, ošili barvice in svinčnike, poglej, če imaš radirko in lepilo. Nobene 

stvari si ne boš smel/a sposoditi. V ponedeljek prinesi v šolo vse delovne zvezke in vse ostale 

zvezke. Pripravljen /a si za govorni nastop in bralno značko. Med vikendom ne pozabi 

ponoviti okolje. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=e2WjgZQkkUoZS8ZHDHiHClyv
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=g1PdRFXkMqbTKIDXFmIBwK1a
https://www.youtube.com/watch?v=zZ6BajCsFfA

