
 

 
 

TOREK, 19. 5. 2020 
 
LUM: To sem jaz 
 
Poišči reklame, časopise, razne revije in vse besede, slike, fotografije, ki opišejo tebe 
izreži in prilepi na plakat. Pomagaš si lahko tudi s spletom. Na primer, če rad ješ 
sladoled, v reklami poišči sladoled in ga nalepi na plakat. Poišči čim več materiala, ki 
te opisuje. Svoj izdelek mi pošlji na moj elektronski naslov. 
 
 
Veliko ustvarjanja ti želim. 
 
 Oglej si, kako je svoj izdelek naredila učiteljica Barbara. 
 



 
 
MAT: Krog in krožnica 
 
 
Preberi in preglej učbenik na strani 86. 
 
Spoznal boš, da je krog lik, krožnica pa sklenjena črta, ki omejuje krog. 
 
Odpri povezavo. Preberi, oglej si posnetke in reši naloge. Rezultate sproti preverjaj.  
 
https://eucbeniki.sio.si/mat4/77/index.html 
 
Zapis v zvezek 
 

Krog in krožnica 
 
Tako kot je v učbeniku s šestilom nariši krog in krožnico ter iz učbenika prepiši, kaj je 
krog in kaj krožnica. Pazi, da krog pobarvaš. 
 
V zvezek preriši še spodnjo risbo iz učbenika na strani 86 in prepiši oba okvirčka. 
 
Nato v brezčrten zvezek vadi risanje kroga in krožnice, kot je opisano v učbeniku. 
 
V zvezek reši 1., 2., 3. in 4. nalogo. Spomni se, da so skladni liki tisti, ki se prekrivajo.  
 
 

https://eucbeniki.sio.si/mat4/77/index.html


TJA: Učenci, najprej si preglejte rešitve z dne 7. 5.: 

REŠITVE: 

Učbenik, str. 55, nal. 1: 1 d  2 a  3 e  4 b  5 c  

Tvorba povedi: 3. Corn grows on the plants. (Tukaj morate napisati grows namesto grow. 

Naslednje leto povemo, zakaj je tako.)  4. Oranges grow in the tree.  5. Green beans grow on 

the plants. 

 

Danes začenjamo s snovjo 5. enote v učbeniku. V tej enoti bomo govorili o prostem času, zato 

je takšen tudi naslov enote: FREE TIME (PROSTI ČAS). Naslov napišite v zvezek. 

 Odprite učbenik na strani 58 in v e-učbeniku poslušajte, o čem se pogovarjajo naši super 

prijatelji. V drugem delu posnetka pa boste slišali izgovorjavo za dneve v tednu. 

Poslušajte in ponovite za posnetkom.  

Nato si v zvezek napišite podnaslov Days of the week (Dnevi v tednu) in si zapišite dneve: 

 

Monday ponedeljek 

Tuesday torek 

Wednesday sreda 

Thursday četrtek 

Friday petek 

Saturday sobota 

Sunday nedelja 

 

 V učbeniku na strani 58 prisluhni izštevanki (2. naloga).  

Zapiši si besede: 

 on Monday -  v ponedeljek 

 more time to play – več časa za igranje 

 

 Na posnetku pri nalogi 1 v učbeniku na strani 59, otroci govorijo o svojih aktivnosti, ki 

jih imajo ob določenih dnevih v tednu. Slišal/a boš 5 oseb. Za vsako osebo nariši, katero 

aktivnost oseba opisuje. Zraven tudi napiši ob katerem dnevu/katerih dnevih opravlja 

omenjeno aktivnost. 

 

Slovarček omenjenih aktivnosti v nalogi (Zapiši si v zvezek.): 

 ride a pony – jahati ponija 

 play football – igrati nogomet 

 play a piano – igrati klavir 

 go swimming – iti na plavanje 

 ride a bike – voziti kolo 
 

 

 Sedaj naredi še nalogi na strani 58 v delovnem zvezku: 

naloga 1: Napiši dneve v tednu. 

naloga 2: Napiši svoj najljubši dan v tednu, nato nariši kaj ponavadi počneš ta dan. Pod 

sliko tudi napiši ustrezno poved. 

                                                                                                

 

  SLOVARČEK: 

  football match – nogometna tekma 

  trip to the lake – izlet na jezero 

 

ZAPOMNI IN ZAPIŠI SI: 

Dneve v tednu vedno pišemo z 

VELIKO ZAČETNICO. 


