
PONEDELJEK, 20.4.2020 

 

SPO 

Pri okolju ste se izkazali. Na zidu krajevne skupnosti Miklavž ste zbrali 

veliko zanimivosti o vaših vaseh. Vse te vasi pa spadajo v Krajevno 

skupnost Miklavž pri Ormožu. S tem bomo nadaljevali, ko se vrnemo 

v šolo. Tokrat pa bomo opazovali in raziskovali domače okolje. Danes 

preveri, kako doma skrbite za okolje. Ali ločujete odpadke? Kako 

poskrbite za steklo in papir? Kaj naredite s plastiko? Poglej, ali imate v 

hiši koš za ostale odpadke in za embalažo (za rumen koš). Če nimate, 

poišči kakšno škatlo in pripravi koš za embalažo, koš za papir in koš za 

steklo.  

 

SLJ 

Najprej vaja pisanja, da ne pozabiš na pisane črke. V zvezek za SLJ 

napiši naslov VAJA in nato prepiši spodnje besedilo: 

Mama ima novo kolo. Oče rad bere časopis. Žan nabira želod in 

izdeluje škrate. Maša vrti obroč in se ob tem zelo zabava. Vsi so ostali 

doma zaradi virusa. 

Nato pa vzemi berilo in beri glasno vsaj 10 minut. Nekateri ste me že 

poklicali in mi pripovedovali knjige. Tudi ostali me lahko pokličete in 

mi poveste, katero knjigo ste prebrali. Prepis mi prosim pošljite kot 

dokaz. 

 

MAT 

V zvezku za matematiko na novi strani napiši naslov STOTIČNI 

KVADRAT. Izdelaj si svoj stotični kvadrat. V zvezku imaš že kvadratke. 

Lahko čim lepše v vsak kvadratek zapišeš števila od ena do sto. Lahko 



pa si s pomočjo ravnila izdelaš svoj stotični kvadrat. Če imate doma 

tiskalnik, si lahko mrežo natisneš in nato samo vpišeš števila. 

Predlagam, da si zraven vsako število tudi poveš, tako si jih boš tudi 

lažje zapomnil. Veliko uspeha pri delu. Stotični kvadrat si lahko 

prilepiš na trši papir, da ga boš lahko večkrat uporabljal. 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Ne pozabi na angleščino. Poglej, kaj je pripravila učiteljica Maja. 

 

TOREK, 21.4.2020 Dan dejavnosti Peter in volk 



SREDA, 22.4.2020 

 

MAT 

Tokrat boste nadaljevali z delom v delovnem zvezku in sicer na strani 

42 in 43. Spodaj imaš povezavo do razlage nalog, lahko pa poskusiš 

reševati brez razlage. Veliko uspeha. 

Povezava do posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=P1n28zMQQCw 

 

SLJ 

Zadnjič ste pri slovenščini delali poglavje Urnik. Danes nadaljujete in 

sicer odprite delovni zvezek za slovenščino na strani 80 in 81. 

Natančno preberite navodila in rešite naloge. Zadnjo nalogo rešiš, če 

želiš. Nato pa preberi Anin delovni dan na strani 82. Nalog ni 

potrebno reševati.  

 

GUM 

Zadnjič ste pri glasbeni umetnosti dobili nalogo, da ilustrirate eno 

izmed pesmi, ki smo se jih učili. Danes vas čaka kviz. Dobro si poglej 

vse vaše ilustracije. Vidiš, da so pesmi v kvizu oštevilčene. V zvezek za 

glasbeno umetnost napiši naslov NAŠ KVIZ (če želiš, lahko že s 

pisanimi črkami, vendar pazi na veliko začetnico) in nato po vrsti 

številko slike iz kviza in zraven naslov pesmi, ki misliš da se pod 

številko skriva. Piši vsako rešitev v novo vrsto. Ko se ponovno vidimo, 

bomo pregledali vaše rešitve in ugotavljali, kako dobro ste reševali 

kviz. Kviz najdeš na spletni strani pod nalogami. Veliko uspeha. 

 

 

Ne pozabi na šport. Poglej, kaj je pripravila učiteljica Simona. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P1n28zMQQCw


ČETRTEK, 23.4.2020 

 

SLJ 

Danes je na vrsti nova črka. In sicer črka G. Poišči med delovnimi listi 

delovni list s črko G. Najprej si poglej spodnji posnetek in nato reši 

delovni list. Preden prepišeš besedilo napiši tudi v zvezek dve vrsti 

velike in dve vrsti male pisane črke G. Šele nato prepiši besedilo. 

Pošlji mi fotografijo zapisa in prepisa.  

Posnetek: https://youtu.be/hS0NvDgenng 

 

MAT 

Tudi danes boste nadaljevali z delom v delovnem zvezku. Na straneh 

45 in 46 reši naloge. Izziv rešiš, če želiš.  Spodaj imaš povezavo do 

razlage nalog, lahko pa poskusiš reševati brez razlage. Veliko uspeha. 

Povezava do posnetka: 

https://www.loom.com/share/14f1a3e259cf4404a5b0916c6dc07575 

 

LUM 

Včeraj je bil dan Zemlje. Planet Zemlja je naš dom. Zato bi morali z 

njo ravnati tako kot ravnamo z našimi domovi. Ali tudi po stanovanju 

mečemo smeti, polivamo po njem nevarne odpadke, kurimo smeti, … 

Ljudje se do našega planeta obnašamo vse bolj neodgovorno. Danes 

imaš pri likovni umetnosti nalogo, da narišeš plakat, s katerim bi ljudi 

opozoril, da moramo Zemljo čuvati. Bodite ustvarjalni. Vaše izdelke 

fotografirajte in jih dodajte na spletno stran Padlet. Naj bodo čim bolj 

zanimivi. Veliko veselja ob ustvarjanju. 

Če vam danes zmanjka časa, lahko tudi jutri dodate izdelke. 

https://padlet.com/mojca3m/glcygoyp7zbkxt37 

https://youtu.be/hS0NvDgenng
https://www.loom.com/share/14f1a3e259cf4404a5b0916c6dc07575
https://padlet.com/mojca3m/glcygoyp7zbkxt37


PETEK, 24.4.2020 

 

SLJ 

Danes še enkrat preberi v delovnem zvezku poglavje Anin delovni dan 

(stran 82) in nato reši naloge na strani 83. Potem pa si poglej na 

spodnji povezavi pravljico Špelca, ki so jo pripravili knjižničarji 

knjižnice Frana Ksavra Meška iz Ormoža. 

Pravljica Špelca https://www.youtube.com/watch?v=5cwMAVPPPaU&t=5s 

 

MAT 

Poglejte ali ste rešili vse naloge do strani 46. Nato pa se zabavajte na 

Moji matematiki. Lahko pa na prostem prešteješ, do kod prideš, če 

narediš 100 korakov. Poskusi šteti tudi od 100 proti 0. 

 

SPO 

V tem tednu je bil dan Zemlje. Doma ste preverili, ali ločujete 

odpadke in uredili koše za ločevanje, včeraj ste pri LUM risali plakate 

na temo varovanja naše Zemlje. Danes pa si poglejte še posnetek o 

ločevanju odpadkov na spletni strani, ki ga je pripravila Tamara Slana. 

Ko se boste med počitnicami kaj sprehajali po naših »bregih« pa le 

vzemite kakšno vrečo s sabo in poberite smeti, ki so jih neuki ljudje 

zmetali v naravo. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKJVzUV53N8 

 

Ne pozabi, da je danes na urniku tudi šport. 

Pa še to: drugi teden so počitnice. Pa vseeno poskusite kaj prebrati 

in mogoče kdaj kaj napisati ali rešiti kakšno vajo na moji 

https://www.youtube.com/watch?v=5cwMAVPPPaU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=EKJVzUV53N8


matematiki. Da le ne boste preveč pozabili. Uživajte do ponedeljka, 

4.maja, ko se spet začne pouk.  

 


