
TOREK, 5. 5. 2020 

 

 

MATEMATIKA 

1. V RJI za utrjevaje in ponavljanje reši str. 50 

2. Danes pa boš spoznal PISNO ODŠTEVANJE BREZ PREHODA. Ni težko, 

pomembno je samo pravilno podpisovanje.  
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Razlago pisnega odštevanja sem prav za vas posnela in ga najdete na spodnji 

povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=u_Io0Zyzx_s 

2. V zvezek napiši naslov PISNO ODŠTEVANJE in prepiši zgornji primer. Potem 

prepiši račune in jih reši. Bodi pozoren na podpisovanje. 
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3. V DZ reši str. 47. 
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Pri pisnem odštevanju je najbolj pomembno pravilno podpisovanje. E pod E, D 

pod D in S pod S. 

Najprej odštejemo 

enice, nato desetice 

in potem stotice. 

https://www.youtube.com/watch?v=u_Io0Zyzx_s


SLOVENŠČINA  

1. V DZ na str. 54 glasno preberi besedilo. Ugotovil boš, da so povedi nelogične. 

Tvoja naloga je, da jih popraviš. 

2. V zvezek napiši vaja in prepiši samo popravljene povedi. 

Primer:  

Sprehod se je odpravil na Janjo.    Janja se je odpravila na sprehod. 

Hiša Pika je prišla v neznano muco.     Muca Pika je prišla v neznano hišo. 

Košara jabolk je nosila teto.         Teta je nosila košaro jabolk. 

 

GLASBENA UMETNOST 
 
Spoznal boš skupine, kamor razdelimo vsa glasbila. 
1. Spoznali smo že ljudska glasbila. 
 

 
 
2. Glasbila razdelimo v 5 skupin. Oglej in preberi si spodnje zapise. Če imaš 
možnost skopiraj in prilepi v zvezek. Če pa ne pa prepiši le SKUPINO ( pihala, 
trobila,…) in naštej glasbila, ki spadajo vanjo. 



 

 



 

 



 

 

 

 



ŠPORT 

Šport izvajaj zunaj. Poskrbi za varnost in ustrezno obutev. 

 OGREVANJE: - tek na mestu (1 minuta)  

- skiping (30 sekund) - poskoki s kolebnico ali brez nje (30 x)  

- poskoki skupaj narazen z rokami in nogami (20 x)  

- gimnastične vaje po tvoji izbiri  

TEK IN VAJE V TEKU:  

- 5 minut neprekinjenega teka (teči v pogovornem tempu – da lahko vmes še 

govoriš)  

IZBERI SI NEKOLIKO DALJŠO RAZDALJO, da boš lahko v eno smer delal vaje, 

nazaj pa tekel: 

 - hopsanje + tek  

- skiping + tek  

- tek z iztegovanjem nog naprej + tek 

 - tek z brcanjem v zadnjico + tek  

- 2 minuti teka  

ZAKLJUČNI DEL: Raztezne gimnastične vaje za mišice.  

 


