
ČETRTEK, 26.3.2020  

SPOZNAVANJE OKOLJA – 2. URI 

1. Včeraj si izvedel nekaj zanimivosti o Sloveniji in njenih sosednjih državah. 

Danes pa si bomo pogledali vsako državo posebej in si zapisali najpomembnejše 

značilnosti. 

1. Spodnji zapis prepiši v zvezek. Uporabljaj barvice in pazi na obliko. Preriši tudi 

zastave. 

AVSTRIJA – S soseda 

Glavno mesto je Dunaj.                
Uradni jezik je nemščina. 
Denarna enota je evro. 
Ima 8 milijonov prebivalcev. 

 

MADŽARSKA – V soseda 

Glavno mesto je Budimpešta.  
Uradni jezik je madžarščina. 
Denarna enota je forint. 
Ima več kot 9 milijonov prebivalcev.  
 

HRVAŠKA – J soseda 
 
Glavno mesto  je Zagreb.              

Uradni jezik je hrvaščina. 

Denarna enota je kuna. 

Ima 4 milijone prebivalcev. 

Velika ja za dve Sloveniji  in ima več kot 1000 otokov. 

ITALIJA – Z soseda 

Glavno mesto  je Rim. 

Uradni jezik je italijanščina.  

Denarna enota je evro. 

Italija je velika država, ima 60 milijonov prebivalcev. 

 



MATEMATIKA 
Rešitve včerajšnje naloge v DZ na str. 29. Pravilne rezultate pokljukaj, napačne 

prečrtaj in na vrhu napiši pravilno. 

4. naloga:  

 

 

 

   

5. naloga: a) R: 3 . 7 = 21     O: Na morju je bila dlje Lea. 
                   b) R: 56 : 7 = 8     O: Dobila ga bo čez 8 tednov. 
                   c) R: 5+9+14= 28   28:7= 4   O: Zdoma je bil 4 tedne. 
 
 
1.  V Zbirki vaj reši naloge na str. 50. 
 

SLOVENŠČINA 
 
Včeraj si pri slovenščini  spoznal VABILO. 
Preveri, če si prav odgovoril na vprašanja. Pravilne odgovore pokljukaj, 
napačne prečrtaj in na vrhu napiši pravilno. 
2. naloga: b), a) 
 
3. naloga:  
Na nogometno tekmo vabi NK Torpedo. 
Vabilo je bilo napisano 3. 3. 2017. 
Tekma bo 12. 3. 2017. 
Nogometno igrišče je v Glenci. 
 
4. naloga: 10. marca= desetega marca 
                  ob 10. uri = ob deseti uri 
 
 
1. V zvezek reši 5 nalogo na str. 36. Pazi na obliko in ustrezne podatke. Vabilo 

naj vsebuje kraj in datum nastanka, datum in uro dogodka, kraj dogodka, 

kratek opis dogodka ter podpis osebe, ki vabi. 

2 tedna 14 dni 

4 tedni 28 dni 

8 tednov 56 dni 

6 tednov 42 dni 

10 tednov 70 dni 

8 tednov 56 dni 

9 tednov 63 dni 



ŠPORT 

Če vreme dopušča, pojdi malo na sveži zrak in naredi kakšno kepo snega. 

Spomni se, kako smo metali žogico v daljino. Poskušaj enako, še s kepo snega. Z 

njo poskusi zadeti kakšno drevo. Kolikokrat ti je uspelo? 

Ko prideš notri, pa se razgibaj še z otroško jogo. Pošiljam ti tabelo z nalogami.   

 

 


