
ČETRTEK, 26. 3. 2020  

 

Dobro jutro, dugošolec/ka. Kako ti je uspelo včeraj razveseliti mamico? Si se 

zelo potrudil in izpolnil vse naloge? Napiši mi, kaj si pomagal pospraviti in 

katero pesmico si mamici zapel. Lahko mi pošlješ tudi fotografijo svoje 

voščilnice, seveda pa samo, če ti starši dovolijo uporabiti računalnik. Vesela 

sem, kadar se mi oglasite, napišete, kako ste ali pošljete svoje slike in slike 

svojih izdelkov. 

MATEMATIKA: BESEDILNE NALOGE 

Pozorno preberi besedilo in reši naloge.  Naloge lahko rešuješ na listu, če ti ga 

starši natisnejo  in rešen list shraniš v mapo.  Sicer pa lahko rešitve nalog 

zapišeš v matematični karo zvezek. V tem primeru napiši naslov Besedilne 

naloge in na rob zvezka datum. 

 

1. Janez in Vesna sta živela v  hiši ob robu gozda. Na levi strani koče so rasle 

4 smreke, na desni strani 8 jelk, za kočo pa je bilo 7 različnih dreves.  

Koliko je bilo vseh dreves, ki so rasla okoli hiše? 

Račun: ___________________________________________________ 

Odgovor: 

___________________________________________________________ 

 

2. Janez in Vesna sta zelo sladkosnedna. Janez  je pojedel 3 koščke 

čokolade, 6 bonbonov in 2 liziki. Vesna je pojedla 3 koščke čokolade, 3 

bonbone in 3 lizike.  

a) Koliko sladkarij je pojedel  Janez?                            

b) Koliko sladkarij je pojedla Vesna? 

c) Koliko sta pojedla oba skupaj? 

 



Računi: Janez: _________________________________ 

                Vesna:_________________________________ 

                Skupaj: _______________________________ 

Odgovori:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Popoldne sta Janez in Vesna preskakovala kolebnico. Janez jo je preskočil 

18 krat, Vesna pa 13 krat. 

Kdo je večkrat preskočil kolebnico?                        

Za koliko več? 

 

Račun: _________________________________________________________ 

Odgovora:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

SPO: SKRBIMO ZA OKOLJE (Učbenik stran 8,9) 

Pripravi zvezek za okolje. Napiši naslov: Skrbimo za okolje in datum. Zapiši 

odgovore na vprašanja. 

Naštej štiri primere, kako ti skrbiš za čistejše okolje.  

Pojasni, zakaj na šolah zbiramo star papir. 

Pojasni, zakaj ločujemo odpadke. 



 

Oglej si zgornjo sliko. Se ti zdi ravnanje deklice pravilno?  DA NE 

Kaj bi svetoval deklici? 

Možni odgovori (pomoč za starše): 1. Za čisto okolje skrbim tako, da:  dam smeti vedno v koš, 

ločujem odpadke, vodo uporabljam varčno (zapiram pipo), pazim na varčno uporabo elektrike 

(ugašam luči), ponovno uporabimo stare stvari (na primer igrače in oblačila, ki sem jih prerasel, 

podarim nekomu drugemu), zmanjšam uporabo plastike, čistimo svojo okolico (na primer okolico 

svojega doma)… 

2. Za izdelavo papirja moramo posekati mnogo dreves. Zato zbiramo star papir, ki ga v tovarnah 

predelajo in ga lahko ponovno uporabimo. S tem očuvamo mnogo dreves, ki bi jih sicer posekali za 

pridelavo papirja. 

3. Odpadke zbiramo ločeno zato, da jih lahko ponovno uporabimo (na primer papir, kovine, plastiko, 

steklo, biološke odpadke-za kompost). Nevarne odpadke pa odpeljejo na posebna odlagališča. 

4. Deklica ne ravna prav, saj je pustila odprto pipo. S pitno vodo moramo ravnati odgovorno. Deklici 

bi svetoval/a, naj pipo vedno zapre, ko vode ne uporablja. 

 

SLOVENŠČINA: 

Pripravi delovni zvezek  .  Rešil boš nalogo Restavracija »Hlev« na strani 

72. Pozorno preberi, kakšne jedi ponujajo v restavraciji Hlev. Razmisli in ustno 

povej: Ali bi ti obiskal takšno restavracijo? Komu pa bi jo priporočil?  

V delovni zvezek piši s pisanimi črkami in nalivnim peresom. 

 

ŠPORT: Šport, 26. 3.  

Pozdravljeni učenci! 



Upam, da ste se zabavali pri igri s kocko, predvsem pa veliko telovadili. 

 Danes pa se boste igrali pantomimo. 

 

Navodilo 

Oponašaj gibanje živali, nekdo izmed družinskih članov pa naj ugiba, katero 

žival predstavljaš. Pokaži gibanje vsaj 5 živali.  

 

Če imate v Novem mestu kaj snega, pa le poišči zimska oblačila (smučarsko 

bundo, kombinezon, rokavice) in se pojdi na sneg igrat, sankat, kepat, delat 

snežaka, angelčka. Končno je zima.  Lahko mi pošlješ tudi kakšno fotografijo 

na e-pošto (lidija.spelic@os-smihel.si). 

Učiteljica Lidija  

 

 

Spoštovani starši. Učenci so zelo različni, eni hitri, nekateri delajo počasneje. Nekaterim je 

dolgčas in bi radi več dela, nekaterim je dela dovolj, morda kdaj tudi preveč. Da lahko obseg 

dela prilagodite glede na situacijo v družini, sem vam že napisala.  

V primeru, da bi vaš otrok želel delati več od tega, kar dnevno pripravim, vam pošiljam 

dodatne usmeritve: 

Dodatne naloge za tiste, ki jim je dolgčas:  

1. Spletne naloge 

Znanje lahko utrjujete preko spletnih povezav, ki vam jih pošiljam spodaj. Vanje se sedaj 

lahko prijavite brezplačno.  

https://www.lilibi.si/ 

https://www.ucimse.com/ 

https://moja-matematika.si/ 

 

 2. Pisanje dnevnika (lahko pišete v poseben zvezek, ali si sami naredite knjižico oz. 

dnevnik).  Na vrhu lista zapišite dan in datum, spodaj pa dogajanje tistega dne. Zapišeš, kaj si 

delal, kako si se počutil, kaj si razmišljal…  To bo zanimivo branje, kaj se je dogajalo v tem 

nenavadnem času. 

mailto:lidija.spelic@os-smihel.si
https://www.lilibi.si/
https://www.ucimse.com/


3. Sedaj, ko moramo ostajati doma, je idealna priložnost tudi za dodatne vaje branja, 

kar se bo otroku kasneje obrestovalo pri vseh učnih predmetih.  

 



 


