
SREDA, 8. 4. 2020 

 

Danes mislim, da ne bo tako veliko dela. Je včerajšnja kokoška uspela ? Kako je šlo s  

poskusi ?  Upam, da si za sabo tudi pospravil/a? 

Naj te spomnim, da čaka še govorni nastop na katerega se bo potrebno pripraviti. Naslov 

govornega nastopa je PRAVLJICA. Lahko si izbereš daljšo pravljico iz knjige, ali pa malo 

razgibaš možgančke in si izmisliš čisto svojo pravljico. 

 

MATEMATIKA 

 

V karo zvezek napiši Vaja, prepiši račune in jih izračunaj. Ne pozabi na datum. 

 

8 . 5 =             6 . 7 =          9 . 9 =   

 

__ . 3 = 30       ___ . 10 = 50     ___ . 8 = 56 

 

4 . __ = 12         3 . ___ = 15        6 . ___ = 6 

 

 

18 : 6 =             35 : 7 =            100 : 10 = 

 

  9 : 3 =             20 : 4 =               48 : 8 = 

 

 

Iz danih števil sestavi 2 računa deljenja in 2 računa množenja. 

 

72    8     9                          5    9     45 

 

 

Včeraj si ponovil/a o delih celote. To smo že delali v šoli. Se spomniš, ko smo prepogibali 

like?  

 Če celoto delimo na polovico, morata biti oba dela enaka in eden predstavlja 
POLOVICO. 

 

 Če hočemo četrtino, razdelimo celoto na 4 enake dele. En del tokrat predstavlja eno 

ČERTINO. 

 

 Če razdelimo celoto na 8 enakih delov, en del predstavlja eno OSMINO in tako 
naprej. Pomembno je, da so deli enaki. 

 

V karo zvezek napiši naslov DELI CELOTE – ZAPIS Z ULOMKOM              Datum: 

 

Nariši trak dolg 8 kvadratkov. Uporabi šablono. Sedaj pobarvaj polovico kvadratkov z modro 

barvico. 

Pod trak napiši :ena polovica  zapis z ulomkom    1 

                                                                                 2 

 

           

Nariši pravokotnik velik 8 kvadratkov. S črto ga razdeli na polovico in nato vsako polovico še 

na pol. Dobil/a si 4 enake dele. Eno  četrtino pobarvaj z zeleno barvico. 



Pod lik zapiši: ena četrtina   1 

                                               4 

 

Nariši še krog ( uporabi šablono), razdeli ga na osmine. (poglej nalogo od včeraj) 

Eno osmino pobarvaj oranžno in zapiši: ena osmina    1 

                                                                                       8 

                                      

Prepiši: 

 

1    ena pomeni koliko delov celote je 

4    4 kateri del celote je 

Črta je ulomkova črta, zato se zapis imenuje ULOMEK 

 
V DZ na strani 39 reši naloge. 

 

 

ANGLEŠČINA 

 

Poglej si naloge, ki ti jih je pripravila učiteljica. 

 

dol na  

Vzemi si kratek odmor, sprehodi se do vhodnih vrat, naredi 10 poskokov na mestu, stopaj gor 

in dol na  prvo stopnico 10x in pripravi slovenščino. 

 

SLOVENŠČINA 

 

Se še spomniš kdaj napišemo čestitko? Danes boš to znanje obnovil/a. Ne pozabi na kraj in 

datum, nagovor, vsebino in svoj podpis. Čestitko napišeš v DZ stran 49 pri 9. nalogi. 

 

V zvezek z vmesno črto napiši Vaja in opiši, kako si preživel/a včerajšnji dan. ( 10 povedi ) 

 

NAVODILA ZA GOVORNI NASTOP 

 

Vsebina govornega nastopa je pravljica. Lahko narišeš ilustracije in pripoveduješ ob njih, če 

je pisatelj znan, ga v uvodu lahko predstaviš. V obliki miselnega vzorca lahko predstaviš 

junake iz pravljice in njihove lastnosti. Na koncu poskusi poiskati nauk pravljice. Lahko 

pripoveduje lutka, ki ji posodiš glas, lahko pripoved popestriš s petjem, ali pa predstaviš čisto 

svojo pravljico. Bodi čim bolj izviren. Pripoved naj bo razumljiva. Časa imaš še dovolj, 

vendar ti svetujem, da začneš s pripravami. 

 

ŠPORT 

 

Lepo vreme izkoristi za gibanje na svežem zraku, kolesari, rolaj, igraj se z žogo, mogoče boš 

pa pomagal saditi krompir. Opazuj, kaj se dogaja v naravi. 

 

 

 

 



GLASBA 

Ponovi pesmice, ki si jih dobil/a v času pouka na daljavo, zapleši Ob bistrem potoku je mlin, 

spremljaj petje pesmic z ropotuljo, ki si jo izdelal/a v ponedeljek, lahko jo še malo okrasiš in 

poslušaj glasbo, ki ti je všeč. 


