
PETEK, 27. 3. 2020 

 

MATEMATIKA 
Rešitve včerajšnje naloge v ZV  na str. 50. Pravilne rezultate pokljukaj, napačne 

prečrtaj in na vrhu napiši pravilno. 

1. naloga  

VČERAJ četrtek sobota torek petek 
DANES petek nedelja sreda sobota 

JUTRI sobota ponedeljek četrtek nedelja 
2. naloga 

Četrtek 

Petek 

Sobota 

Četrtek 

3.naloga 

 

4. naloga   Številka 21. 

5. naloga O: Ugotovil sem, da sta bila oba enako dolgo na taboru. 

6. naloga R: 3 . 7 = 21  21 + 5= 26   O: Dlje je bila družina Novak.     O: Za 1 dan. 

1. Ustno ponovi poštevanko. Ponovi večkratnike števila 6, 7, 8, 9. Poskusi 

naprej in nazaj. 

2.  V zvezek napiši naslov MNOŽIMO  S ŠTEVILOM 1 IN 0 

Prepiši račune v zvezek in jih izračunaj. Prepiši tudi pravilo v okvirčku. 

5 . 1 = 5 
8 . 1= 
3 . 1 = 
9 . 1 = 
6 . 1 = 

3 . 0 = 0 
0 . 6 = 0 
5 . 0 = 
8 . 0 = 
0 . 9 = 

 

3. V DZ reši stran 30 in v Zbirki vaj str. 51      

< 
= 
> 

> 
< 
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KO MNOŽIMO Z 0, 

JE REZULTAT 

VEDNO 0 !   



SLOVENŠČINA – 2. URI  

1. Upam, da vam včerajšnje pisanje vabila ni delalo preveč preglavic.  

Pošiljam vam primer vabila, ki vsebuje vse sestavine. Preveri, če tvoje tudi. 

Lahko ga prepišeš v zvezek. Vabilo pa seveda ni pravo, ker moramo v tem času 

VSI OSTATI DOMA. 

                                                VABILO!                                     Tomažini,  26. 3. 2020 

DRAGI UČENCI! 

Vabim vas na praznovanj pomladi, ki bo v soboto, 28. 3. 2020, ob 15. uri, na 

vrtu za mojo hišo. Pridi, ne bo ti žal.  

                                                                                                                      učiteljica                                     

 

2. Petek, je dan za branje. Odpri berilo na str. 34 in glasno preberi zgodbo MOJ 

DEŽNIK JE LAHKO BALON. Brali smo jo že v šoli, zato ti bo lažje. 

3.  V zvezek napiši naslov zgodbe in ime pisateljice. Prepiši vprašanja v zvezek in 

nanje odgovori v celih povedih. 

Kaj je delala Jelka na trati? 

Kam je padla žoga? 

Kdo je gledal skozi okno? 

Kaj si je takrat Jelka zaželela? 

Kje je spet odprla oči? 

Kdo je sedel na vrhu skladovnice drv? 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

Nekomu polepšaj dan in mu zapoj pesmico Nikoli slabe volje in jo spremljaj s 

svojo ropotuljo, ki si jo izdelal. 

 Na priloženi povezavi, če imaš možnost, poslušaj pesmico. Besedilo pesmice 

najdeš v nadaljevanju.  

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

Lepo je pomlad' na svet  

Lepo je pomlad' na svet, 

 začno tičice pet,  

začno tičice pet 

 in travnik zelenet. 

 Lepo je polet' na svet, 

 začno žanjice pet, 

 začno žanjice pet, 

 pšenica rumenet.  

Lepo je jesen' na svet, 

 začno že črički pet, 

 začno že črički pet, 

 grozdiček pa zoret.  

Lepo je pozim' na svet, 

 začno predice pet, 

 začno predice pet, 

 kolovrate vrtet.  

 To je ljudska pesem. Ponovi značilnosti ljudske pesmi. 
 

 Če imaš možnost, pesmico natisni in jo prilepi v zvezek, v nasprotnem primeru 

pa pesmico prepiši v  zvezek. 

 

 

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


ŠPORT 

Pojdi ven na sneg in poskusi narediti sneženega moža. Če ti uspe, mamico prosi, 

da ga poslika in misliko pošlje po elektronski pošti. 

Včeraj sem dobila sliko snežaka, ki ga je naredila Maja. 

 

 

 


