
TOREK, 31. 3. 2020 

 

SLOVENŠČINA  

Rešitve včerajšnje naloge v DZ str. 27 in 28. 

27/1.naloga:  k loncu, h kosu, k čebuli, k loncu, k pripravi, k prepraženi, h 

govejemu, h golažu  

27/2.naloga: k kuhanemu, h njemu, k krožku PRAVILNO JE: h kuhanemu loncu 

golaža, k njemu na počitnice, h krožku tujega jezika  

28/3.naloga:  k drevesu, k vratom, h kukalu, k njej, h kuhanju  

28/4.naloga:  Babica je šla prejšnji teden k frizerju, k šivilji, k prijateljici, k 

vnukinji, k mesarju, k sosedi, k sinu, k zdravniku, k urarju, k sestrični in k 

zlatarju. 

1. Ponovi pravila za pisanje predlogov s/z in k/h. 

2. Spodnje naloge prepiši v zvezek in jih reši. Pazi na obliko in pravilen zapis črk. 

                                                             Vaja 

1. Dokončaj povedi. 

S čim kaj delamo? Primer: Kopljemo z lopato. 

Šivamo ___________________.     Likamo ___________________. 

Kolesarimo ________________.      Češemo se _______________. 

Pišemo ___________________.       Žagamo __________________. 

Škropimo _________________.       Brusimo __________________. 

2. Popravi  napake.   

S

 

Primer: Matic hodi z Katjo. 

Matic se najraje druži s Zalo in z Petrom. 



V soboto gremo s mamo na obisk k Gregorju. 

Zakaj nisi prišel h Petru na čokoladno torto? 

S starimi starši se je odpravil v Španijo h teti Meti. 

H omari je prislonil svoje nove smuči. 

Z Silvom sva se odločila, da bova risala s ogljem. 

 

3. Nalogo fotografiraj in prosi mamico, da mi jo pošlji po elektronski 
pošti ali VIBRU na telefonsko številko: 031 528 545.  

 

MATEMATIKA 

 Rešitve včerajšnje naloge.           

4dm 9cm = 49 cm  

7m 4dm = 740 cm 

5km 3m =5003 m  

670cm = 67dm 

340 mm = 34 cm  

280dm = 28 m 

18cm 26mm = 206 mm                       

13m 58cm = 188 cm                        

12 dm 26 cm = 146 cm 

3dm 57 mm = 357 mm                    

36m 52dm = 412 dm 

1km 23 m = 1023 m                     

1200mm = 12dm 

200 cm = 20 dm                                

350 : 10 =35 
800 : 100 = 8 
970 : 10 = 97 
3000 : 100 =30 

 

 

                                             

 

 

 



Ponovi, kako delimo z 10 in 100. 

o Pri deljenju z večkratnikom števila 10 lahko zadnjo ničlo v deljencu in 

delitelju opustimo (npr. 160 : 40 = 16 : 4). 

o Pri deljenju z večkratnikom števila 100 lahko zadnji dve ničli v deljencu in 

delitelju opustimo (npr. 600 : 300 = 6 : 3). 

 

1.  V DZ reši naloge na str. 78 in 79. Besedilne naloge beri natančno. 

 

GLASBENA UMETNOST 

Prejšnjič si se učil ljudsko pesmico Lepo je pomlad na svet. Če jo že znaš jo 

glasno zapoj, drugače pa jo še enkrat poslušaj  in zraven poj na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=OUm21EqWIqg  

Pesmico si moral nalepiti ali prepisati v zvezek. Sedaj pa jo še ilustriraj. Za vsako 

kitico nekaj nariši. 

Med risanjem si lahko poješ, da si jo boš hitreje zapomnil. 

 

 

ŠPORT 

Čeprav je zunaj hladno, se lahko toplo oblečeš in greš malo ven na zrak. 

1. Danes se gremo pri športu LOV ZA ZAKLADOM. Če kakšnega prostora nimate, 

ga pa izpustite. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OUm21EqWIqg


 

 

 

                                                 


