
TOREK, 14.4.2020 

 
SLJ 

Pozdravljeni! Danes si boste ogledali lutkovno predstavo Ostržek v izvedbi 

lutkovnega gledališča Ljubljana. Dobro glej, poslušaj in si poskušaj čim več 

zapomniti. 

 
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video?fbclid=IwAR2T9pKFMXy3PTFMXxpotMShvC-

xLpxSWiDoNXq3S9okjP3ezm6NkSeeCxU 

 

MAT 

Danes ponovi štetje. In sicer štej do dvajset. Če bo šlo, poskusi šteti 

od dvajset proti ena – torej nazaj. Nato štej po deset do sto in nazaj, 

če bo šlo. Pomagaj si z delovnim zvezkom. Desetice najdeš na strani 

20.  

Nato ponovi računanje z deseticami na moji matematiki. Vidim, da 

nekateri tokrat niste rešili domače naloge na moji matematiki. Danes 

vadi računanje z deseticami in sicer greš na stran Moja matematika 

nato sledi spodnjim navodilom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Klikni na 

aritmetika in 

algebra 

2. Izberi 

računanje do 

100 brez 

prehoda 

3. Nazadnje izberi računanje z 

deseticami in rešuje naloge, ki 

se ti pokažejo. 

VELIKO USPEHA PRI 

RAČUNANJU 

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video?fbclid=IwAR2T9pKFMXy3PTFMXxpotMShvC-xLpxSWiDoNXq3S9okjP3ezm6NkSeeCxU
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video?fbclid=IwAR2T9pKFMXy3PTFMXxpotMShvC-xLpxSWiDoNXq3S9okjP3ezm6NkSeeCxU


SPO  

Zadnjič ste imeli nalogo, raziskati domačo vas in fotografije naložiti na spodnjo 

povezavo. Danes poglejte in preberite, kaj so napisali vaši sošolci in sošolka. 

Mogoče bo kdo kaj spremenil ali še kaj dodal. Poskusi si zapomniti nekatere 

značilnosti posameznih vasi. 

  
https://padlet.com/mojca3m/thcgirbulafmv49f 

 

 

Ne pozabite, da je danes na urniku tudi šport. Poglejte, kaj vam je pripravila 

učiteljica Simona. 

 

 

 

 

 

 

SREDA, 15.4.2020 

 
MAT 

Pregledala sem vaše računanje na Moji matematiki. Večinoma ste 

dobro računali. Nekateri ste imeli malo slabše rezultate. Upam, da je 

krivo to, da niste navajeni računanja preko računalnika in ne to, da vi 

ne bi vedeli računati.  

Danes bomo spoznali števila do 100. Pripravila sem vam posnetek. 

Dobro si ga poglej in poslušaj. Če bo potrebno, ga večkrat poglej. Če 

česa ne razumeš, me lahko pokličeš ali mi pošlješ sporočilo na telefon 

ali elektronsko pošto. Potem pa lahko na moji matematiki pod 

ARITMETIKA IN ALGEBRA – NARAVNA ŠTEVILA DO 100  rešuješ naloge 

ENICE IN DESETICE in  PO VELIKOSTI DO 100. 

Posnetek najdete na tej povezavi: https://youtu.be/novJcd0rT5E 

 

https://padlet.com/mojca3m/thcgirbulafmv49f


SLJ 

Včeraj ste si ogledali predstavo Ostržek. Danes boste prebrali prvi 

odlomek v berilu. Ostržka najdeš v berilu čisto na koncu, na strani 

123. Po branju pa v zvezek za SLJ napiši naslov OSTRŽEK in napiši ali 

sta ta odlomek in začetek predstave razlikujeta in kaj so tiste razlike.  

 

GUM 

Danes pa imate pri glasbi zanimivo nalogo. Ilustriraj pesem in mi pošlji sliko. Nič 

ne smeš pisati, samo riši. Vse vaše slike bom zbrala in jih naslednjič objavila. Vi 

pa boste ugibali, katere pesmi vse so vaši sošolci ilustrirali. Veselo na risanje. 

  
 

 

Ne pozabite, da je danes na urniku tudi šport. Poglejte, kaj vam je pripravila 

učiteljica Simona. 
 

 

ČETRTEK, 16.4.        ŠPORTNI DAN NA DALJAVO 

 

PETEK, 17.4.2020 

 

SLJ 

Danes je na vrsti nova pisana črka in sicer črka D. Poglejte si zapis 

črke d na posnetku. Pri vaji, bodite pazljivi in natančni. Najprej zapiši 

dve vrsti velikih in malih D-jev na delovni list in nato še v zvezek. Pri 

prepisu besedila na delovnem listu bodi pazljiv, misli zraven, da ne bo 

nepotrebnih napak. Starše prosim, da mi pošljejo dokazilo o pisanju 

črk in prepis. Hvala. 

Posnetek: https://youtu.be/DScn-zoFlCI 

https://youtu.be/DScn-zoFlCI


 

MAT 

Pri matematiki bomo v delovnem zvezku nekaj snovi spustili in jo 

bomo rešili, ko se vrnemo v šolo. Danes odprite delovni zvezke na 

strani 41 pri poglavju Števila do 100. Poglejte si posnetek, na katerem 

je posneta moja razlaga. Lahko pa naloge na strani 41 in 42 rešiš brez 

razlage. 

Razlaga: https://www.youtube.com/watch?v=pF6Pseam6PM 

 

SPO 

Če se spomnite, ste prvi teden opazovali vejo nekje v bližini hiše. Danes najprej 

pojdi in poglej to isto vejo. Nariši in napiši, kakšne spremembe so nastale v teh 

štirih tednih. Premisli in zapiši, zakaj misliš je prišlo do sprememb in ali podobo 

opazimo še kje. 

 
 

 

Ne pozabite, da je danes na urniku tudi šport. Poglejte, kaj vam je pripravila 

učiteljica Simona. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pF6Pseam6PM

