
TOREK,  14. 4. 2020 

Pred nami je peti teden učenja na daljavo. Upam, da ste lepo preživeli 

velikonočne praznike. Nekateri ste mi poslali vaše izdelke, ki sem jih dodala na 

spletno stran, da si jih lahko ogledate.  

Tudi ta teden se boš naučil/a veliko novega in ponovil/a tisto, kar že znaš.  

 

                    

MATEMATIKA 

Danes boš pri matematiki reševal PREVERJANJE, ki bi ga drugače pisali v šoli. 

Saj veš kakšna so pravila. Rešuješ  približno 40 minut, samostojno brez pomoči.  

 

 

 

To je preizkus za vas in podatek zame, da vem koliko je še potrebno vaditi in 

utrjevati staro snov. 

Preverjanje skopiraj, če pa nimaš tiskalnika, lahko samo rezultate zapišeš v 

matematični zvezek. 

Preverjanje boš našel poleg današnjega urnika. 

 

SLOVENŠČINA 

1. Prejšnjič si moral prebrati besedilo o Olimpijskih igrah. Zagotovo si izvedel 

veliko novega. 

Ponovimo: 

 Prve olimpijske igre so bile pred skoraj 2 800 leti v Grčiji v mestu Olimp.  

 Tekmovalci se več let pripravljajo na olimpijske igre. Prihajajo iz celega 

sveta. Živijo v Olimpijski vasi in zastopajo svojo državo.  

Ko končaš, še enkrat sam preveri rezultate in prosi mamico, da ga poslika in mi 

ga pošlje po elektronski pošti ali na SMS ali Viber. Jaz pa ga bom popravila. 

Veliko sreče pri 

reševanju, vem, da ti 

bo šlo. 



  Olimpijski simboli so: OLIMPIJSKI OGENJ, OLIMPIJSKI KROGI in ZASTAVA, 

MASKOTA, OLIMPIJSKA PRISEGA.  

 Olimpijski krogi predstavljajo različne celine, ki se povezujejo.  

  Maskota je za vsake olimpijske igre drugačna. Navadno prikazuje kakšen lik, 

žival…. Ljudje jih kupujejo za spomin.  

 Paraolimpijske igre so namenjene  športnikom invalidom.  

 

1. V DZ na str. 44, 45 in 46 še enkrat glasno preberi besedilo. 

2. Reši 3., 4., 5.  in 6. nalogo v DZ. Bodi natančen pri obliki in zapisu. 

 

NE POZABI NA VSAKODNEVNO GLASNO BRANJE.  

 

GLASBENA UMETNOST IN ŠPORT 

 

1. Tudi  danes boš združil glasbeno umetnost in šport.  

2. Prejšnjič si moral v zvezek prilepiti oz. prepisati pesmico Urca. Upam, da si se 
jo s poslušanjem naučil in zraven tudi zaplesal. 

3. Ponovno jo  poslušaj na spodnji povezavi in se jo nauči na pamet. 

https://www.youtube.com/watch?v=SfzpLxSA1M4&feature=youtu.be&list=PLx6u1r1iOKL

XRzzX3PBmDgDKf-cZ5XcJ_ 

 

4. Pesem v zvezek tudi ilustriraj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SfzpLxSA1M4&feature=youtu.be&list=PLx6u1r1iOKLXRzzX3PBmDgDKf-cZ5XcJ_
https://www.youtube.com/watch?v=SfzpLxSA1M4&feature=youtu.be&list=PLx6u1r1iOKLXRzzX3PBmDgDKf-cZ5XcJ_

