
TOREK, 21. 4. 2020 

SLOVENŠČINA 

Berilo Na mavrico po pravljico, str. 79     AFRIŠKA PRAVLJICA; Zajčkov strah 

 Enkrat tiho in drugič glasno preberi besedilo Zajčkov strah. ( ne pozabi redno brati ) 

 Ugotovi vzrok zajčkovega strahu. 

 Kaj ga je rešilo? 

 Kako bi se zajček še lahko rešil svoje sence? 

 Ali se tudi ti bojiš nečesa, česar sploh ni? (sigurno se, oja ) 

 H komu se zatečeš, če te je strah? 

 Naštej nekaj dvorogih živali. 

 Naštej pravljice ali pesmice, ki govore o strahu. 

 V veliki brezčrtni zvezek napiši naslov Zajčkov strah in ilustriraj vsebino. 

MATEMATIKA 

DU/ 35, 36  REŠEVANJE MATEMATIČNIH PROBLEMOV 

V DU na strani 35, je v preglednici zapisano, koliko denarja so imeli otroci pred nakupom. 

 Poimenuj, katere vrtnarske pripomočke so kupili in koliko evrov stanejo. 

 Zapiši ustrezen račun in ga izračunaj. Ne pozabi pripisati EUR ( oznako za naš denar). 

 Ustrezno dopolni račun. 

 Odgovori na spodnja vprašanja. 

 Izračunaj in preizkusi s seštevanjem. 

46 – 12 = 34, ker je 34 + 12 = 46, 

67 – 10 = 57, ker je 57 + 10 = 67 

* preizkus začneš prepisovati zadaj, minus pa se spremeni v plus. 

 Skrbno preberi naloge z besedilom, na str. 36. 

 Obkroži si ustrezne podatke, podčrtaj vprašanje. 

 Sestavi ustrezen račun in ga izračunaj. 

 Zapiši kratek, smiseln odgovor. ( velika začetnica, pika ). 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 Učbenik Okolje in jaz str.43     OD ZGORAJ SE DALEČ VIDI 

Danes se boš naučil/a kaj je to zemljevid in kaj je legenda: 

Zemljevid je risba pokrajine, narisane od zgoraj, v pomanjšanem merilu. Elementi pokrajine, 

ki jih poznaš pa so prikazani z znaki. Ti znaki so prikazani v legendi, ki jo mora imeti vsak 

zemljevid. 

 V učbeniku na strani 43, si oglej zemljevid in odgovori na sledeča vprašanja; 

 Katera država je prikazana na zemljevidu? 

 Na katero žival te spominja oblika? 



 Kaj pomeni beseda turistični ? 

 Komu je tak zemljevid namenjen? 

 Doro si preberi legendo. 

 Kaj pomenijo modre črt, kaj bele in kaj rdeče črte na zemljevidu? 

 V katerih krajih imajo grad? 

 Poišči in poimenuj jezera na zemljevidu. 

 V katerem kraju imajo Živalski vrt? 

 Kje se nahajajo podzemne jame? 

 Kje so naša najbolj znana smučišča? 

 Poimenuj mesta na zemljevidu. 

 Ali znaš približno na zemljevidu, pokazati, kje se nahaja tvoj domači kraj? 

 Zdaj si se veliko naučil/a o Sloveniji, zaključi z delom in temeljito spoznaj okolico 

domače hiše.  

 Uživaj v lepotah narave, svežem zraku in odpočij si od šolskega dela. 

 


