
ČETRTEK, 26. marec 2020 

1. SLJ  

REŠITVE 

38/1  b) Storžek.  

38/2 c) Pinocchio. 

39/3 DA NE NE DA 

38/4 ŽALOSTEN NESRAMEN HUDOBEN 

43/13 k Ostržku h kitu k polžu 

  k zvitorepki k murnu h Gregu 

  k lepi pokrajini h gostim vejam k mojstru Pepetu 

  h grdemu in hudobnemu zmaju    

43/14 s starši  z dolgim nosom 

  z Ostržkom s Carlom Collodijem 

 

Zamisli si, da te je Ostržek povabil v svojo deželo. Popeljal te bo po njej in na poti bosta srečala različne 

pravljične like. Kako se liki odzovejo na vajin obisk?  

Reši nalogo DZ str. 44/ 15. naloga 

Najprej pripoved napiši na list, nato jo čitljivo prepiši v DZ. 

Ne pozabi na UVOD (kdo te je povabil, kdaj, kam…), JEDRO (koga sta srečala, kaj razburljivega in 

zanimivega sta doživela…) in ZAKLJUČEK (kako se pripoved zaključi). 

Če imaš možnost, jo lahko fotografiraš in mi jo pošlješ na janja.samsa@guest.arnes.si. 

 

2. MAT 

POTREBUJEŠ: 

• DELOVNI ZVEZEK 

• KARO ZVEZEK 

• RAVNILO 

 

REŠITVE  Preveri včerajšnjo nalogo. 

55/5 

 

Ime  Tone Maša Eva Tim  

Višina v cm 162 158 152 149 

 

Ker že piše višina v cm, pri vpisovanju v tabelo ni potrebno zapisati merke enote, ampak samo 

mersko število. 

 

mailto:janja.samsa@guest.arnes.si


Najvišji je Tone. 

Najnižji je Tim. 

Manca je od Eve višja za 6 cm. 

Maša je od Tima višja za 9 cm. 

Maša je od Toneta nižja za 4 cm. 

 

V karo zvezek napiši  

Vaja   26. 3. 2020 

1 m = _______ dm  

1 dm = _______ cm 

1 m = ______ cm 

  

In kakšne so rešitve? 10, 10 100. 

 

Pri merjenju uporabljamo meter ali ravnilo. Bodi pozoren: Meriti se začne pri 0! 

Uporabljaj veliko šablono, ki ima tudi milimetre. 

 

                          

           NAPAČNO MERJENJE              PRAVILNO MERJENJE 

 

 

 

  



 

Katere merske enote za merjenje dolžine poznaš? 

Meter, decimeter, centimeter. 

Od centimetra manjša merska enota za merjenje dolžine je milimeter. Zapišemo ga kot mm. 

Za boljšo predstavo teh merskih enot si oglej spodnjo sliko: 

 

 

Oglej si ravnilo. En centimeter je razdeljen na 10 manjših delov, en ta del imenujemo milimeter. 

1 centimeter ima 10 milimetrov. 

1 cm = 10 mm 
 

milimeter = mm 

 

 
 
Dopolni zapis v karo zvezku:  

 

milimeter = mm 

   1 cm = 10 mm 

   1 dm = 100 mm 

  1 m = 1000 mm 

 

 
 



 
 
 
Pri merjenju dolžine bodi pozoren na pravilno in natančno merjenje. 
 
Vedno začneš z merjenjem pri 0.  
 

 
 
Lego policaj na fotografiji je dolg 4 centimetre in 6 milimetrov.  
 
To se zapiše: 4 cm 6 mm 
 
Reši naloge v DZ na strani 56. 

 

 

 

 

3. DRU 

 

POTREBUJEŠ: 

• UČBENIK str. 28, 29 

• ZVEZEK 

 

ALI JE MOJA POT V ŠOLO VARNA? 

 

Še enkrat si preberi besedilo in skico načrta, ki ga je narisala Barbi. 

 

Sedaj pa še ti nariši skico načrta in označi, kje so prometne nevarnosti, s katerimi se srečuješ na tvoji poti v 

šolo. 

Ne pozabi na legendo. 

 

V zvezek napiši naslov ALI JE MOJA POT V ŠOLO VARNA?   26. 3. 2020 

  



4. ŠPO 

 

Upam, da je ostalo še kaj snega zunaj. Pojdi ven in se igraj na snegu. Lahko se sankaš, kepaš, ali narediš 
snežaka ... 

Če ni dovolj snega ali pa bi raje vaje naredil v stanovanju, lahko vaje delaš ob spodnjem posnetku. 

Pred ogledom posnetka in izvajanjem vaj, pospravi prostor, kjer boš telovadil (odmakni stvari, da se ne 
poškoduješ). 

Posnetek si oglej na https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI. 

 

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

