
PETEK, 8. 5. 2020 

 

 

MATEMATIKA 

Za ponavljanje in utrjevanje reši v RJI str. 49. 

1. Danes boš spoznaval uro. 

URA je naprava za MERJENJE ČASA. 

Poznamo več ur:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ura kaže URE in MINUTE. 

Mali kazalec kaže URE. 

Veliki kazalec kaže MINUTE. 

 

 

 



3. Ko VELIKI kazalec obhodi CEL krog je minila 1 URA. 1 ura ima 60 minut. 

    Ko MALI kazalec obhodi CEL krog je minilo POL DNEVA ali 12 UR. 

    Ko MALI kazalec obhodi CEL krog DVAKRAT je minil 1 DAN ali 24 ur. 

 

 

4. Koliko je ura? 

   

 

 

  

Ura je tri.                             Ura je pet.                                Ura je šest. 

Napišemo: 3.00                         5.00                                         6.00 

 

Zapis:  Ura je  2.00 
    

            URE                      MINUTE 

 

5. Na spodnji povezavi si lahko ogledaš razlago, da ti bo bolj razumljivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=vyTeyM0clwU 

6. V DZ reši str. 49. 

 Ne pozabi na vsakodnevno utrjevanje poštevanke. Lahko rešuješ naloge v 

Moji matematiki. 

https://www.youtube.com/watch?v=vyTeyM0clwU


SLOVENŠČINA  

Danes je petek, dan za branje. 

Danes boš spoznal nenavadno poroko.  

Josip Stritar, ki se je rodil v Podsmreki je napisal pesem Žabja svatba. Iz 

njegovih časov je še ohranjena lesena in s slamo pokrita kašča. ( kašča= prostor, 

kamor so spravljali žito)  

SVATBA je star izraz za  POROKO. 

 

 

 

1. Odpri berilo na strani 49 in preberi pesem enkrat tiho in dvakrat glasno. 

2. V zvezek napiši naslov Žabja svatba in ime pesnika ter nato v celih povedih 

zapiši odgovore na vprašanja. Vprašanja tudi prepiši. 

Kaj so priredile žabe? 

 Od kod so prišle žabe? 

 Kdo je nagovoril ženina in nevesto? 

 Kdaj so se žabe zavrtele? 

 Kdo je poslušal žabje rajanje? 

GLASBENA UMETNOST 

Pesem Žabja svatba ima tudi melodijo. Poslušaj in zapoj jo na spodnji povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0 

V zvezku še enkrat poglej in preberi vrste glasbil. Eno glasbilo si izberi in ga 

nariši čez celo stran. Poimenuj ga in zapiši v katero skupino spada. 

ŠPORT 

Še vedno pridno vadili naloge za športno vzgojni karton: tek na 60m, na 600m, 

poligon nazaj, vesa, trebušnjaki, predklon, skok v daljino, taping. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_c_hnvmYP0


1. Tek na 60m in 600m 
 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 

-tekanje po gozdu  

2. Poligon nazaj 

  

 

Naloge: 

-gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, 
nazaj, levo, desno) 

-oponašanje gibanj živali, ki hodijo po vseh štirih 

 3. Vesa v zgibi 
 

 

Naloge: 

-plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru staršev 

-plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama) 

 

 

4. Skok v daljino iz mesta 

 

 

Naloge: 

-sonožno preskakovanje črt na tleh  

-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih 

-žabji poskoki 

-igra »Ristanc« 

-kolebnica 

 

5. Dvig trupa 
 

 
 

 

Naloge: 

-plezanje 

-plazenje 

-lazenje 

-skoki 

 


