
SREDA, 1. 4. 2020 

SLOVENŠČINA ( 2 URI ) 

ZO/66, 67, zvezek s pomožnimi črtami      GREVA V KNJIŽNICO 

 Lahko se z domačimi igraš igro V KNJIŽNICI. 

 Izdelaj kartončke s številkami, to bo tvoja članska izkaznica. 

 Ne pozabi na vljudnostne izraze; dober dan, nasvidenje, prosim, hvala,.. 

 Ko si izposodiš knjigo, njen naslov izpiši s pisanimi črkami. 

 Spomnim te, da se naslovi knjig pišejo z veliko začetnico, poleg imen, priimkov, krajev,.. 

 Ste mogoče v vaši knjižnici našli knjigo, katere naslov se začne na A, M, N? 

 Preberi besedilo v ZO na strani 66 – izvemo, kaj sta si Aleš in Nika izposodila v šolski knjižnici. 

 Dobro si oglej prve tri Velike pisane črke in jih po predstavljenih postopkih zapisuj. 

 Preberi besede 3. naloge na strani 67. 

 Z barvico pobarvaj nove črke in obkroži imena deklic. 

 Dopolni povedi z manjkajočimi besedami v 5. nalogi. 

 Izberi pravi konec povedi in označi rešitev z X. 

** 7. naloga ni obvezna, le kdor želi. 

 V zvezek z barvicami napiši naslov Velike pisane črke 

 Zapiši eno vrstico vsake črke, pazi na presledek. 

 Poišči nekaj imen, priimkov, krajev, držav,.. na nove črke. 

ANJA   ALEŠ   ANITA  ANICA  ALJAŽ  ALENKA  ANTON  ARKO  AFRIKA AVSTRIJA  AMERIKA 

MARIJA  MAJDA  MILAN  MARKO MILOŠ  MIRAN  METODA MAKEDONIJA   MAČEK MURI  

NEJA  NIKA  NATAŠA  NUŠA  NATALIJA  NIKO  NEJC  NEMČIJA   NORVEŠKA 

To so le predlogi, lahko zapišeš te besede ali pa čisto svoje . 

Veliko zadovoljstva in uspeha ti želim pri zapisu prvih treh velikih pisanih črk.    

MATEMATIKA 

DU/28 in karo zvezek   REŠEVANJE MATEMATIČNIH PROBLEMOV 

 Lahko povabiš domače, da se igrate trgovino, ti pa pripravi predmete in cene. 

 Če nimaš narejenih kovancev in bankovcev, jih ponovno izdelaj. 

 Preizkusi se tako v vlogi kupca kot v vlogi prodajalca. 

 Najprej si oglej cenik in cene smučarske opreme. 

 Ugotovi imena kupcev. 

 Izračunaj koliko je plačal vsak ; sestavi ustrezen račun in ga izračunaj. 

 Oblikuj in zapiši kratek, smiseln odgovor. 

 Zapiši, kdo je plačal največ, najmanj in kdo je zapravil več kot 70EUR ? 

 Reši sestavljeno besedilno nalogo v dveh korakih. 

 Prepiši račune v karo zvezek in jih izračunaj. 

GLASBENA UMETNOST IN ŠPORT 

Danes lahko združiš oba predmeta. Pojdi na sprehod, glasno zavriskaj in zapoj. 

Igraj se glasbene kipe, seveda k igri povabi domače. Izberi najljubšo glasbo, pleši, rajaj in uživaj. 



DOPOLNILNI POUK 

Sledeča števila  poišči  na stotičku; 

27, 35, 43, 56, 69, 71, 81, 93, 98  

Števila zapiši z besedo v karo zvezek. 


