
PETEK, 24. 4. 2020 

Hura, še danes, potem pa imaš cel teden počitnice. 

 

MATEMATIKA 

Rešitve naloge. Preglej in pokljukaj. 

 

Razlaga pisnega seštevanja, če imaš še vedno težave. 

https://www.youtube.com/watch?v=4xQh1F0Qx2w&t=3s 

1. V DZ reši str. 44 in 45. 

 

SLOVENŠČINA 2. uri 

 
1. Dobil si vrnjeno preverjanje znanja za slovenščino. V zvezek napiši popravo. 
 
2. Petek je dan za branje. Včeraj je bil  svetovni dan knjige. Zato boste danes 
glasno prebrali zgodbo v berilu na str. 100,  Babica in Nina na spomladanskem 
balkonu. 
 
3. V zvezek prepiši naslov berila in avtorja ter odgovori na spodnja vprašanja. 
Vprašanj ne prepisuj, odgovarjaj pa v celih povedih. 
  
• Kje sta sedeli babica in Nina?  
• Kaj sta občudovali? 
• Kako se je spremenila Nina?  
• Kaj misliš, kdo je Ivo?  
• Ali se ti spomladi tudi drugače počutiš? 
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4. Po spodnjih navodilih, si lahko sam izdelaš kotno kazalo za knjige, da si 
označiš, kje si končal z branjem. 

 
 

 
 
 
 
 
 



GLASBENA UMETNOST 
 
1. Zapisane izštevanke in nagajivke ritmično izrekaj in jim dodaj spremljavo z 
lastnimi instrumenti. 
2. Če imaš možnost jih skopiraj in prilepi v zvezek, drugače pa si eno izberi in jo 
prepiši v zvezek za glasbo. 

  
Peter Veter je 
doma, Mica Cica v 
gozd je šla, Nace 
Pace šteje race, 
Cuckov Tine je 
maline, Binca 
vode se boji, 
Cmokov Franci 
zdaj lovi! 

Tonček 
bonbonček na 
skalci reglja: 
'Odprite, odprite, 
sem od daleč 
doma.' Odprla ti 
bom, pa tvoja ne 
bom, bom metl'co 
vzela, spodila te 
bom!' 

Leze, leze 
krokodil, krokodil 
iz reke Nil. Že se 
bliža cmok na 
usta, pazi, da te 
ne pohrusta. 

Križ kraž, kam 
krevljaš? V 
Dolenjo vas po 
pet klobas. Če jih 
poješ, domov ne 
smeš. Če jih 
prodaš, domov ne 
znaš. 
 

 
 

ŠPORT 
Za šport še vedno velja, da si vsak dan na svežem zraku in da se razgibaš z 
vajami pred vsako nalogo.  
• Za zabavo pa lahko preizkusiš spodnje naloge. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


