
ČETRTEK, 2. 4. 2020                                                                                                                

 

SLOVENSKI JEZIK 

Včeraj smo se pogovarjali o VABILU. Danes boš utrdil/a svoje znanje. Vse 

naloge natančno preberi in jih najprej reši ustno. 

 

1. Preberi. 

                                     Bled, 28. 2. 2020 

                                       Dragi sošolci! 

 

Vabim vas na piknik, ki bo v soboto, 1. marca 2020, ob 16. uri, na travniku za 

našo hišo. Pridite, ne bo vam žal.  

                                                                                     Andrej  Skubin 

  

2. Kaj  je  Andrej  napisal  svojim  sošolcem? 

sporočilo         voščilo             vabilo             zahvalo          čestitko 

 Če je trditev pravilna, poskoči, če je nepravilna počepni. 

Andrej je doma na Bledu.                                                                   

Andrej je napisal voščilo.                                                                      

Svoje sošolce je povabil na praznovanje rojstnega dne.   

Piknik bo na travniku za hišo.                                  

Andrejev priimek je Novak.  

Praznovanje bo 1. marca.        

 

                                                        



3. Odgovori na vprašanja. Odgovore napiši v celih povedih v pisanko. 

 Kdaj je Andrej organiziral piknik? 

 Koga je povabil na piknik? 

 Kje bo piknik? 

 Kateri podatek manjka v vabilu? 

 

*DODATNA NALOGA:      

Sošolcu ali sošolki napiši vabilo na praznovanje svojega rojstnega dne. Ne 

pozabi na sestavne dele vabila. 

 

MATEMATIKA 

1. Danes bomo zapisovali račune. Najprej preberi razlago. 

 2S 3D 4E = 200 + 30 + 4 = 234 

RAZLAGA: V 2S je 200 kock, v 3D je 30 kock, v 4E so 4 kocke. Skupaj 234. 

 5S 7D = 500 + 70 = 570 

RAZLAGA: V 5S je 500 kock, v 7D je 70 kock. Skupaj 570. 

 6S 9E = 600 + 9 = 609 

RAZLAGA: V 6S je 600 kock, v 9E je 9 kock. Skupaj 609. 

 7D 8E = 70 + 8 = 78 

RAZLAGA: V 7D je 70 kock, v 8E je 8 kock. Skupaj 78. 

 

2. V zvezek napiši VAJA. Po zgornjem zgledu napiši račune. 

9S 4D 8E =                          4S 4E =                            8D 1E = 

7S 0D 5E =                          3S 5D =                            9S 3E = 

 

3. Reši 2., 3., 4. nalogo v DZ, str. 31.  

*DODATNA NALOGA: Napiši nekoliko daljše račune.  

3S 5D 1D 7E =300 + 50 + 10 + 7 = 367           4D 2D 9E 5E =          1T 0D 0E =    

4S 2D 2E 5E =                    5S 2S 7E 2E =                    2S 1S 4D 3D = 



GLASBENA UMETNOST 

 

1. Danes boš spoznal/a novo slovensko ljudsko pesem.  

 Ali še veš, kaj pomeni, da je pesem ljudska?   

 Katere ljudske pesmi smo se v tem šolskem letu že naučili? (Če si 

pozabil/a, hitro poglej v zvezek). 

Pomlad je že potrkala na naša vrata, žal letos ostajamo zaradi nastalih razmer 

večinoma za zaprtimi vrati. Lahko pa slišimo ptičje petje skozi okno. 

2. Pesem poslušaj in si jo skušaj čim bolj zapomniti.  

 Če sta ti neznani ti dve besedi, si preberi razlago. 

         žvrgoleti – oglašati se s prijetnimi, visokimi toni 

         pevati – peti 

3. V glasbeni zvezek nalepi besedilo pesmi ali ga prepiši. Zraven še ilustriraj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Uyi-vjFj2g  

 

PRIŠLA BO POMLAD       Slovenska ljudska 

 

Prišla bo pomlad, čakal bi jo rad, 

da bi zdrav, vesel, sladke pesmi pel. 

To me veseli, trav'ca zeleni, 

drobna ptičica pa žvrgoli. 

 

Prišla kukav'ca, moja ljubica, 

pa bo kukala in prepevala. 

Kukala kuku, pevala kuku-u, 

da bi vedno nam tak' luštno b'lo! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Uyi-vjFj2g


ŠPORT 

Najprej se dobro ogrej, potem pa naredi sklop naslednjih vaj. 

 

1. Tek na mestu z udarjanjem pet nazaj (60 sekund) 

2. Dotikanje komolca z nasprotnim kolenom (5 x z vsako nogo in roko) 

3. Dvig kolena s poskokom. V najvišji točki je zgornji del noge vodoravno (10 x 

z desno in 10 x z levo). 

4. Izpadni korak vstran – zadrži 3 sekunde (5 x v desno in 5 x v levo) 

5. »Jumping jacks« poskoki oz. poskakujoči pajacek – poskoki z odročenjem v 

razkorak in nazaj (20 x) 

6. Dotikanje komolca s kolenom (5 x z vsako nogo in roko) 

 

 

Si prišel/a z reševanjem nalog do konca? Bravo. 

 

 

 

 


