
SLJ 

Preberi in popravi v zvezku z rdečo barvo. 

Jaz sem Sandi in živim v Novem mestu. Ded France in babica Ančka bosta letos praznovala 

zlato poroko, zato že zdaj razmišljata o velikem pikniku v Dolenjskih Toplicah. Zelo ju imam 

rad!  

Moj prijatelj Gašper me bo letos vodil v hribe. Povzpela se bova na Golico, Snežnik, Krim, 

Triglav in Stol. Je izkušen alpinist. Ko je bil mlajši, se je potapljal v morju in kolesaril po 

Sloveniji. Prepotoval je celo Evropo, a pravi, da je najlepše doma.  

Kadar dežuje, rad berem. Ob postelji imam zajeten kup knjig. Moja najljubša knjiga ima naslov 

Pod svobodnim soncem. Ko sem bil majhen, mi je mami Irena ob večerih brala pravljice. 

Najraje sem poslušal pravljico, Kdo je napravil Vidku srajčico. V živo sem si predstavljal vse 

živali. Hotel sem celo ujeti pajka, pa mi je ušel. 

Vsak dan peljem na sprehod mojo psičko Rino. Če me ni doma, za njo poskrbi moja sestra Ajda. 

Jaz pa ji zato včasih popravim kolo, če je treba. Imam še brata Tineta, a ga ni doma, ker študira 

glasbo na Dunaju v Avstriji. Komaj čakam, da se vrne domov! 

 

MAT 

Odštevanje časa  (prepiši v zvezek) 

Očka se je odpeljal v službo ob 6.45. Tja je prispel ob 8.16. Kako dolgo je vozil? 

   8 h 16 min        1 uro vzamemo, spremenimo v minute in seštejemo 60 min + 16 min = 76 min 

 - 6h  45 min       

 

  7 h  76 min            To naredimo, če je število v zmanjševancu manjše kot v odštevancu.  

- 6 h  45 min               

  1 h  31 min 

 

Reši nalogo v DZ str. 66/ 1, 2, 3 

 

 



ŠPO 

Bodi spet učitelj za ŠPO in vodi vaje za družino. Tudi sam izvajaj vaje, lahko si jih napišeš 

najprej na list. 

 

GOS 

Preberi snov v Učbeniku, str. 48- 51, oglej si slike. 

V zvezek napiši naslov Vrste blaga 

Prepiši 

Iz preje in sukancev izdelujemo tkanine, pletiva, čipke in vezenine. Vlaknovine in polsti so 

izdelane iz tekstilnih vlaken. 

Tkanine delamo na statvah, lahko ročno ali strojno. 

Pletivo naredimo s pomočjo kvačk in pletilk. Tudi ročno ali strojno. 

(nadaljujemo pa prihodnjič) 

   


