
ČETRTEK, 2. 4 .2020 

 

Danes je mednarodni dan Mladinske knjige in tudi konec bralne značke. Ker smo doma, 

bomo pripovedovanje pravljic in pesmic za bralno značko izjemoma podaljšali do konca 

šolskega leta. Upam, da bereš vsak dan vsaj 10 minut. Na današnji dan se je rodil danski 

pravljičar Hans Christian Andersen. Mogoče si že prebral/a kakšno njegovo pravljico. Danes 

pa predlagam, da si eno v obliki risanega filma tudi ogledaš. 

 

SLOVENŠČINA 

 

V šoli smo že brali odlomek Andersenove pravljice Grdi raček. Odpri berilo na strani 61 in 

odlomek še enkrat glasno preberi. 

 

Sedaj pa je čas za risani film. Lahko si pogledaš enega, ali pa kar oba. 

 

Risanka : H.C. Andersen: Palčica 

 

https://www.yotube.com/watch?v=miOv9pdOyNw 

 

 

Risanka: H.C. Andersen: Vžigalnik 

 

https://www.yotube.com/watch?v=7iZzFRZePIU 

 

Po ogledu v brezčrtni zvezek napiši naslov risanke in nariši ilustracijo. 

 

 

MATEMATIKA 

 

Danes te čaka naloga v Računanju je igra na strani 21 in 27. Ne pozabi tudi na hitro 

poštevanko. 

 

 

ANGLEŠČINA 

 

Naloge si dobil/a že včeraj. Poglej v e učilnici 3.a. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA (2 uri) 

 

DOBRO PREBERI BESEDILO 
 

Nazadnje si si prebral/a strip o denarju. Zvedel/a si, da  v davnih časih niso poznali denarja. 
Kupovali in prodajali so tako, da so si stvari menjali. Na primer: Za eno vrečo moke je bilo 

treba dati 6 kokoši. Taka menjava pa je bila sila nepraktična, zato so začeli uporabljati kovani 

denar, kasneje pa tudi bankovce. 

 

Denar je plačilno sredstvo. Naš denar je evro. Imamo bankovce in kovance. Denar zaslužimo 

z delom, ali ga dobimo za darilo ob rojstnem dnevu, ali ga dobimo od staršev kot žepnino. 

https://www.yotube.com/watch?v=miOv9pdOyNw
https://www.yotube.com/watch?v=7iZzFRZePIU


Žepnina je denar, ki ga dajo starši enkrat mesečno ali na dva meseca (kakor se pač odločijo) 

otroku in on ga lahko porabi kakor sam želi. Da dobiš žepnino, pa ni nujno. 

 

Denar hranimo na banki na svojem bančnem računu. Dvignemo ga lahko na bankomatu, na 

banki ali pošti. Denar, ki ga potrošimo, se na banki odšteje od našega bančnega računa. 

 

Plačujemo lahko z denarjem ( to je gotovina), z bančno kartico, preko spletne banke ali s 

telefonom. 

 

 V brezčrtni zvezek boš naredil/a miselni vzorec. Na sredino z barvico napiši naslov DENAR. 

 

Od naslova potegneš črto  in zapišeš pomembne besede. To že znaš. Jaz bom besedilo pisala 

ob pikah, ti pa boš besedilo ob vsaki piki prepisal/a k svoji črti, ki jo potegneš od besede 

denar. Uporabi različne barvice. 

 

 KUPUJEMO, PLAČUJEMO 
 

 GOTOVINA-BANKOVCI IN KOVANCI 

 

 HRANIMO-BANKA, OSEBNI BANČNI RAČUN 
 

 DVIGNEMO-BANKOMAT, BANKA, POŠTA 
 

 PLAČUJEMO- GOTOVINA, BANČNA KARTICA, 

 

S TELEFONOM, SPLETNA BANKA 

 

 ŽEPNINA –DOBIM OD STARŠEV 
 

 ZASLUŽEK-PLAČILO ZA DELO 
 

 VARČEVANJE 

 

 POSOJILO- DENAR SI SPOSODIŠ IN GA NATO VRNEŠ 
 

Na kocu ob miselnem vzorcu še ponovi kar si se naučil/a. 

 

REŠI ŠE NALOGI V DZ NA STRANI 49. 

 

 

 

 


