
ČETRTEK, 9. 4. 2020  

Danes je četrtek - četrti dan v tednu in bližamo se koncu 4. tedna učenja na daljavo. 

Smo v mesecu aprilu, ki je četrti mesec v letu. Kar nekaj snovi smo že predelali, brez 

da bi se videli. Upam, da še vedno vadiš poštevanko, deljenje in da VSAK dan bereš. 

Saj veš, branje in poštevanka sta zelo pomembna. 😊 

MATEMATIKA      
 

1. Da boš razmigal/a možgančke za današnje naloge, izračunaj ustno najprej te 
račune. 
 

8 · 1 =   9 · 0 =         64 : 8 = 42 : 6 = 

3 · 4 =  2 · 7 =          81 : 9 = 56 : 8 = 

6 · 3 =  4 · 5 =          48 : 6 =  16 : 2 = 

   
2. Zdaj pa še preveri  včerajšnje naloge, DZ, str. 39 in 7. nal. na strani 40, nato pa še v ZV, str. 

56. Če imaš pravilno, naredi            , napačno popravi. 
3. Zdaj  pa še PONOVI o delih celote in zapisu. 

ena tretjina - zapišemo z ulomkom   
1

3
.    

Kaj pomeni število  pod ulomkovo črto? Pomeni, kateri deli celote so in kolikšen je del 
celote. 
Pa še naloga iz zvezka od včeraj.  
Lana je imela  12 bonbonov.                                                       

• Koliko je pa četrtina vseh bonbonov? 
12 : 4 = 3     Četrtina vseh bonbonov so 3 bonboni.  

• Koliko je šestina vseh bonbonov?  
12 : 6 = 2    Šestina bonbonov sta dva bonbona. 
 

ZAPOMNI SI: Če iščeš polovico števila, predmetov DELIŠ z 2, če iščeš tretjino deliš s 3, če iščeš 
ČETRINO deliš s 4,…   
 

ZDAJ pa dobro razmigaj prstke, 3 krat zaokroži z glavo, naredi 5 sonožnih poskokov in nato 
2 krat več počepov kot poskokov. Potem  popij nekaj požirkov vode  in VESELO NA DELO.  
 

4. Čakajo te naloge na UL. Ko končaš naloge, pa reši še v DZ 8. in 9. nal. na strani 40. Ti nalogi 
sta za sprostitev. 

Če ti starši UL lahko natisnejo, rešuj na list, če ne zapiši v zvezek Vaja, današnji datum in račune piši v 
zvezek. Naloge oštevilči, da boš jutri lažje preverjal/a. Če boš imel/a list natisnjen, ga nalepi v zvezek. 
 

 
 

 

 

 



SLOVENŠČINA IN SPOZNAVANJE OKOLJA 
 
1. Na kaj pomisliš, ko prebereš ali slišiš besedo PRAZNIK? Najbrž na praznovanje svojega 
rojstnega dne. Rojstni dan je OSEBNI praznik, ker ga ne praznujejo po vsej državi. 
Se mogoče spomniš, o katerem prazniku smo se nazadnje pogovarjali? Bil je dela prost dan.  
Če ne veš, si lahko pomagaš s koledarjem. Na koledarju je zapisan z rdečo barvo.  To je bil 
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (Prešernov dan) 
 
2. Ločimo DRŽAVNE IN VERSKE PRAZNIKE. Bliža se verski praznik  VELIKA NOČ, v ponedeljek je 
VELIKONOČNI PONEDELJEK, ki je dela prost dan in je na koledarju zapisan z rdečo barvo. 
Velikonočni ponedeljek praznujejo tudi po drugih državah (Hrvaška, Italija, Avstrija, Nemčija, 
Madžarska) -  (letos je sicer nekaj posebnega, ker smo večinoma vsi doma že četrti teden zaradi 
koronavirusa ). 

   3. PREBERI:   

➢ Ali veš, da  veliko noč praznujemo tudi kot praznik pomladi? 

➢ Ali veš, da je velika noč  premakljiv praznik, (vsako leto drugače)? 

➢ Ali veš, da se velika noč  praznuje na prvo nedeljo po prvi pomladni polni 

luni? Tako je lahko velika noč med 22. marcem in 25. aprilom. 

➢ Ali veš, da je pirh ali velikonočno jajce tradicionalen velikonočni okrasek, ki ne sme manjkati na 

nobeni mizi? 

➢ Ali veš, da so se včasih s pirhi tudi igrali in da ponekod spet obujajo ta običaj? Znana igra je trkljanje 

in trkanje z jajci.  

          Zanimivosti o pirhih:  

Za pirh se jajca trdo skuhajo  nato se barvajo in krasijo.  Nekoč so pirhe barvali z naravnimi 

materiali, npr. s čebulnimi olupki in okrasili  spomladanskimi cvetlicami (trobentice, ….). V 

Sloveniji se lahko pohvalimo z bogato dediščino barvanja jajc v najrazličnejših tehnikah. 

Znane so belokranjske pisanice ali pisanke, ki sodijo med najlepša velikonočna jajca v 

Evropi. Sodobne pirhe barvamo na najrazličnejše načine, vse je dovoljeno, pomembni sta 

le naša domišljija. 

belokranjske pisanice 

 

Kaj pa velikonočni zajček? O tem kroži več legend – zgodbic. Preberi tole zgodbo:         

Nemška zgodba pravi takole: Bila je siromašna žena, ki svojim otrokom ni mogla kupiti 
hrane in daril. Ni imela denarja, imela pa je domišljijo. Pisano je obarvala jajca in jih skrila v 
vrtu. Otrokom je povedala, da je zunaj skrila presenečenje. Otroci so pohiteli na vrt. 
Nenadoma pa se je med jajčki pojavil zajec. Otroci  so sklepali, da jim je ravno on prinesel 
barvita darilca. 
Od tedaj otroci po vsem svetu za veliko noč od zajčka neučakano pričakujejo jajca in darila. 
Zajčki pa so, zaradi številnih potomcev, tudi simbol novega življenja, ki se spomladi 
prebuja. 

Povzeto po knjigi Hobi ustvarjalnosti M. Remic in Sto srečanj z dediščino (dr. Bogataj)   
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4. Zdaj pa si pripravi zvezek za spoznavanje okolja in napiši 

 z rdečo barvico VELIKA NOČ 

                             VELIKONOČNI PONEDELJEK – dela prost dan    

5. Nariši velikonočno jajce – pirh. Uporabi vso svojo domišljijo, vendar naj bo lepo poslikan. Lahko narediš 

tudi ilustracijo prebrane zgodbe ali pa vsaj velikonočnega zajčka.  

 

Veliko ustvarjalnosti.  

 

ŠPORT 

Današnje gibanje prepuščam tebi. Izberi si najljubše igre – ali z žogo ali se voziš s kolesom ali ponavljaš ples, 

preskakuješ kolebnico. 

Če pa te starši potrebujejo, pa pomagaj pri kakšnem delu. Lahko pomagaš pri sajenju, pometeš po dvorišču 

in pospravljaš po hiši. Najprej si lepo uredi svoje šolske potrebščine, mizo, pobriši prah. 

Ubogaj starše in jim pomagaj. Veseli bodo. 

       

 

 

Vir slik: internet 
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