
ČETRTEK, 23. 4. 2020 

 

Dobro jutro. Kako si danes ? Upam, da si pripravljen/a na nove naloge. Ti je bila včerajšnja 

predstava všeč? Včeraj pa je bil še en poseben dan- praznik našega planeta Zemlje. Pa veselo 

na delo. 

 

SLOVENŠČINA 

1.Ker že veš, da je potrebno vsak dan vaditi glasno branje, še enkrat preberi odlomek iz 

berila na strani 67 Pekarna Mišmaš. ( če si si branje razdelil na dva dela, preberi danes 2. in 3. 

stran) 

2.Pri prejšnji uri si spoznal, da pri branju pri nekaterih beseda črko V slišimo kot V, Pri drugih 

pa V napišemo, izgovorimo pa U (npr. pravljica, lev, lastovka…) 

DZ stran 51 rešitev ugank: 1. ČEBELA 

                                                 2. SLON 

3.Preberi besedilo na stran 52 pri 3. nalogi. Kako se je obnašala mala levinja? Si se tudi ti kdaj 

podobno obnašal/a. Zakaj starša nista bila več ponosna nanjo? 

4. Besedilo boš spremenil/a tako, da boš hčerko levinjo zamenjal/a s sinčkom levčkom. 

Primer: Mati levinja in oče lev sta občudovala svojo hčerko levinjo. 

 Mati levinja in oče lev sta občudovala svojega sinčka levčka. 

V zvezek z vmesno črto napiši VAJA in datum. Potem prepiši besedilo tako, kot pravi naloga. 

Pazi na čitljiv zapis. 

Ko končaš, si vzemi kratek odmor, pojej kakšno sadje, popij požirek vode, se 

malo pretegni in pripravi okolje. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA (2 uri ), GLASBA 

PREBERI 

Že na začetku sem te opozorila, da je bil včeraj dan  planeta Zemlja.  Vsako leto 22. aprila v 

Sloveniji in še po 192 drugih državah praznujemo svetovni dan Zemlje. Zemlja je že zelo star 

planet, vendar ima letos šele 50. rojstni dan. 

Zemlja je le eden izmed planetov našega Osončja. Od ostalih se loči po tem, da nam daje 

dom. Da bo naš dom  Zemlja čim bolj lep in zdrav, si moramo prizadevati vsi. Zato imamo v 

tem času akcije Očistimo Slovenijo. Še vedno je v naravi veliko smeti, ki ne spadajo tja in še 

vedno nekateri mečejo različne odpadke v naravo. Spomni se, kaj še onesnažuje naravo. 

Zaradi ukrepov, ki jih imamo v tem času, si je naše ozračje precej opomoglo. 



Če imaš možnost, poglej na TV 1. program oddajo IZODROM. Na programu je bila včeraj. 

 Zvedel/a boš kar nekaj zanimivosti o našem planetu. 

Drugače pa poglej na www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom in potem poišči planet Zemlja. 

 

Malo se razgibaj ob znanih pesmicah. Zapoj jih in ob njih zapleši. 

Petelinček: https://www.youtube.com/watch?v=l0OGBjCpHGY 

Izidor: https://www.youtube.com/watch?v=-stgVu4JHDE 

 Ob bistrem potoku: https://www.youtube.com/watch?v=eDQA4q7gxz4   

Ko si srečen: https://www.youtube.com/watch?v=rD2oXZgCr50 

Soki soki : https://www.youtube.com/watch?v=opviqDkBaws  

 Čuki: Ko ko ko :https://www.youtube.com/watch?v=54qTtQukbvQ 

 

V predstavi so peku Mišmašu pomagale miške. Miška Maška pa ni pomagala, ampak je padla 

v moko. 

Pesmico prepiši, nariši miško in list spravi v mapo. Potem se pesmico nauči ob 

posnetku. 

https://www.youtube.com/watch?v=nG0Zc9WPtf4 

 

MIŠKA MAŠKA 

(Romana Kranjčan) 

 

MIŠKA MAŠKA KRATKODLAŠKA 

PEKU JE ROZNE KRADLA, 

PA JE REVA PRENERODNA, 

V VREČO BELE MOKE PADLA. 

 

VREČA MOKE JE GLOBOKA 

MIŠKA MAŠKA GLASNO JOKA: 

POMAGAJTE ! 

VES DAN V VREČI JE OSTALA,  

VES DAN V VREČI JE OSTALA, 

http://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom
https://www.youtube.com/watch?v=-stgVu4JHDE
https://www.youtube.com/watch?v=eDQA4q7gxz4
https://www.youtube.com/watch?v=rD2oXZgCr50
https://www.youtube.com/watch?v=opviqDkBaws
https://www.youtube.com/watch?v=54qTtQukbvQ
https://www.youtube.com/watch?v=nG0Zc9WPtf4


Z MRAKOM PA TRDNO ZASPALA. 

 

PEK PA JE TESTO ZAMESIL, 

VREČO PRAZNO JE OBESIL. 

HITRO PO DRVA JE STEKEL, 

HLEBČKE DOBRE JE ZAPEKEL. 

 

MIŠKA MAŠKA KRATKODLAŠKA 

ZJUTRAJ SE JE PREBUDILA-OJ 

IN IZ HLEBČKA, HLEBČKA KRUHA, 

SVOJE BRKE POMOLILA. 

 

Če se ozreš na koledar, opaziš, da je v ponedeljek praznik 27. april, DAN UPORA PROTI 

OKUPATORJU. To je državni praznik in dela prost dan. 

Da ne pozabiš: prazniki so OSEBNI, VERSKI, DRŽAVNI in MEDNARODNI. 

Mesec april se končuje in sledi 5. mesec MAJ. 

1.maj – praznik dela. To je mednarodni praznik. Praznujejo ga v veliko državah. V Sloveniji je 

prost tudi 2. maj. 

PREBERI, DA SE SPOMNIŠ 

1.maj je postal v Sloveniji eden najbolj tradicionalnih praznikov in se je ohranil 

kot državni praznik. Letos bo zaradi virusa potekal v okviru družine. 

Za prvomajska srečanja so delavci nosili v gumbnicah rdeča nageljne. Postavljali 

so  mlaje, ki so simbol svobode in s tem obujali nekatere narodne običaje. Na 

predvečer so po gričih zakurili kresove in se zbirali ob njih. Vse to se je ohranilo 

do danes. Izobešene so zastave. Prvomajska praznovanja so se začela z 

zbiranjem in sprevodom delavcev skozi mesto, od koder so odšli na bližnji 

prostor v naravi. Običajno po nekaterih mestih zjutraj godba zaigra budnico. 

Prvomajski prazniki v naravi so še vedno priljubljeni, čeprav bolj v krogu družine 

in prijateljev. Še danes se v Ljubljani na Rožniku ob kresovanju zbere veliko 

ljudi. 

 

Vzemi brezčrtni zvezek, obrni ga pokončno in zgoraj zapiši: 



Prazniki: osebni, verski, državni, mednarodni. 

27. april- dan upora proti okupatorju, državni praznik in dela prost dan 

 

Potem na sredino napiši v oblaček 1. maj. Zapisoval boš v obliki miselnega vzorca. Vsako 

vrstico prepišeš k eni črti in uporabiš barvice. 

PRAZNIK DELA 

MEDNARODNI PRAZNIK 

ZASTAVE 

GODBA- BUDNICA 

MLAJ 

KRESOVANJE 

RDEČI NAGELJ 

Nariši kres, mlaj, slovensko zastavo, nagelj (če najdeš sličice, lahko tudi 

nalepiš) 

 

Naredi 15 predklonov, 5 manj počepov, vrti iztegnjene roke naprej in nazaj 5 krat, pospravi 

mizo in pripravi matematiko. 

 

MATEMATIKA 

1. Ponovi večkratnike števila 9. 

 

2. Reši ustno 
polovica od 14 je ____                       šestkrat več od 8 je _____ 

 

četrtina od 20 je_____                       5 krat manj od 30 je _____ 

 

osmina od  32 je _____                      za 6 manjše število od 19 ____ 

 

petina od 45 je ______                       za 9 večje število od 25 ______ 

 

3. V karo zvezek napiši VAJA in datum. Prepiši primere in reši. Spomni se, 

koliko kozarcev si rabil/a, da si napolnil steklenico, ki je držala 1 liter. 

 
2 l = _____dl            3 l = ____dl              pol litra = ______dl 



 

50 dl = _____l          1 l = ____dl               5 dl = _______l 

 

4. V torek si  spoznal/a, da ima pri sestavljenih računih seštevanja in množenja prednost 

MNOŽENJE. Množenje si lahko podčrtaš ali obkrožiš, da ne pozabiš. 

  

Nariši sliko, porabiš 3 vrste. Nariši 3 šopke, v vsakem je 6 rož in nato še 3 rože. 

 

Spodaj zapiši račun :   3 . 6 + 3 = 18 + 3 = 21              3 . 6 + 3 = 21 

Izračunaj na daljši način. 

5 . 7 + 9 = _________________               6 + 7 . 7 = ___________________ 

 

4 . 8 + 12 = ________________               9 + 8 . 5 = ___________________ 

 

6 . 9 +  15 = ________________              13 + 8 . 8 = __________________ 

 

V zbirki vaj na strani 71 reši naloge. Prvi primer ti pokaže, kako pobarvaš 

kvadratke. 

 

Ne pozabi, da imaš še angleščino, če naloge še nisi opravil/a. 

 


