
TOREK, 5. 5. 2020 

 

 

MATEMATIKA  

Rešitve včerajšnje naloge. Poglej in pokljukaj. 

 

1. V DZ na str.7 reši naloge. Bodi pozoren na pravilno podpisovanje. 

7 8 9 . 6          7 . 5 0     
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6 0  .  8 0 

   4 8 0 0 

 

2. V RJI reši str. 47. 

SLOVENŠČINA 

Rešitve nalog v DZ na str. 57 in 56. Poglej in popravi. 

 

Če množimo z dvomestnim 

številom ( 50), najprej množimo s 

5, 0 pa samo pripišemo. Pazimo na 

podpisovanje. 



Str. 57  

Po smislu, npr.: 
 
Fant z dresom številka 10 se je prijatelju zahvalil, ker ga je pohvalil, da dobro igra nogomet. 
Hči se je zahvalila mami za nove rolerje. Mama se je sinu zahvalila, ker ji pomaga pri hišnih 
opravilih oz. pospravljanju. 
 
Zahvalile so se z besedo hvala. 
 
Na zahvalo se je odzval sin mami. Rekel je: Ni za kaj. 
 
Ljudje se zahvalimo za pomoč, darilo, izrečeno pohvalo, za lepo preživete počitnice idr. 
 
Oh, malenkost.  Je že v redu.   Saj ni bilo težko.   Prosim. 
Str. 58 + 59 

Sporočevalec je Nejc. 

Zahvalo je napisal 5. 5. 2011 v Novem mestu. 

Zahvaljuje se za pismo. 

Naslovnik zahvale so sošolci. 

 

1. Če imaš še vedno težave glede pisanja zahvale si poglej razlago na spodnji 

povezavi.. 

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

1. V DZ na str. 59 in 60 reši naloge. Pazi na obliko zapisa in pravopis. 

2. V zvezek napiši zahvalo svojim staršem, ki ti pomagajo pri šolskem delu. Bodi 

pozoren na obliko in pravilnost zapisa. Upoštevaj vse, kar smo se o pisanju učili. 

 

 

GLASBENA UMETNOST 
 
Spoznal boš skupine, kamor razdelimo vsa glasbila. 
1. Spoznali smo že ljudska glasbila. 
 

Zapis zahvale iz zvezka, 

mi pošlji v pogled do 

srede. 

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


 
 
2. Glasbila razdelimo v 5 skupin. Oglej in preberi si spodnje zapise. Če imaš 
možnost skopiraj in prilepi v zvezek. Če pa ne pa prepiši le SKUPINO ( pihala, 
trobila,…) in naštej glasbila, ki spadajo vanjo. 

 



 

 



 

 



 

ŠPORT 

Šport izvajaj zunaj. Poskrbi za varnost in ustrezno obutev. 

 OGREVANJE: - tek na mestu (1 minuta)  

- skiping (30 sekund) - poskoki s kolebnico ali brez nje (30 x)  

- poskoki skupaj narazen z rokami in nogami (20 x)  

- gimnastične vaje po tvoji izbiri  

TEK IN VAJE V TEKU:  

- 5 minut neprekinjenega teka (teči v pogovornem tempu – da lahko vmes še 

govoriš)  

IZBERI SI NEKOLIKO DALJŠO RAZDALJO, da boš lahko v eno smer delal vaje, 

nazaj pa tekel: 

 - hopsanje + tek  

- skiping + tek  

- tek z iztegovanjem nog naprej + tek 

 - tek z brcanjem v zadnjico + tek  

- 2 minuti teka  

ZAKLJUČNI DEL: Raztezne gimnastične vaje za mišice. 


