
PONEDELJEK, 6.4.2020    Dan dejavnosti ŽIVLJENJE NEKOČ 

 

TOREK, 7.4.2020 

 
SLJ 

Če se spomnite, ste zadnjič brali Zrcalce. Za danes sem vam pripravila 

posnetek pravljice, ki ga najdete na spodnji povezavi, poslala pa sem 

ga tudi staršem po elektronski pošti. 

 https://youtu.be/Gv2ADJYPngk 

Pravljico dobro poslušaj. V zvezek za SLJ napiši naslov Zrcalce in 

odgovori na spodnja vprašanja. Vsak odgovor v zvezku napiši v novo 

vrstico. Odgovore oštevilči. 

1. Kaj so našle živali na gozdni jasi? 

2. Zakaj so se živali prepirale? 

3. Kdo je nazadnje odnesel zrcalce? 

4. Kaj pa če bi na gozdno jaso prišel še kakšen otrok? Napiši, kaj bi 

otrok povedal živalim. 

Pošlji mi odgovore. 

 

MAT 

Zadnjič smo se učili seštevati desetice.  Danes bomo desetice 

odštevali. Odprite delovni zvezek na strani 27. Poglejte sličice, 

preberite vse, kar piše in rešujte naloge na straneh 27, 28 in 29. Če 

želiš mojo pomoč, pa klikni na spodnjo povezavo (najprej tipka CTRL 

in nato klikni): 

https://www.loom.com/share/ff2d0ae29a4545be8166e55716006ec0 

Na tej povezavi najdeš posnetek, kjer vas bom vodila skozi 

posamezne naloge. Če želiš, lahko posnetek ustaviš tako, da klikneš 

https://youtu.be/Gv2ADJYPngk
https://www.loom.com/share/ff2d0ae29a4545be8166e55716006ec0


na dve črtici (slika spodaj), da pa posnetek spet zaženeš pa klikneš na 

puščico, 

  

 

 

 

 

 

 

SPO  

Pri spoznavanju okolja pa vas tokrat čaka prav posebna naloga. Spoznavati bi 

namreč morali svojo krajevno skupnost. Naša krajevna skupnost je Miklavž pri 

Ormožu. Sestavlja jo osem naselij in sicer 

Hermanci, 

Kajžar, 

Krčevina, 

Miklavž pri Ormožu, 

Veliki Brebrovnik, 

Vinski Vrh, 

Vuzmetinci, 

Zasavci. 

 

Vsak od vas naj razišče kraj, kjer je doma. Odpravi se na pohod, fotografiraj kaj, 

kar je značilno za vašo vas. Za pomoč se obrni na starše, stare starše, ali druge 

sorodnike. Pokliči jih in jih povprašaj, če ti lahko povejo, zakaj se vaša vas tako 

imenuje, ali znajo kakšen je grb vasi, kaj je značilnost vaše vasi in podobno. 

Poglejte tudi po spletu. Fotografijo skupaj z besedilom nalepi na spodnjo 

povezavo. Če boste imeli pri tem kakršnekoli težave, sem vam na voljo. 

Pokličite! 

  
https://padlet.com/mojca3m/thcgirbulafmv49f 
 

USTAVI NADALJUJ 

https://padlet.com/mojca3m/thcgirbulafmv49f


SREDA, 8.4.2020 

 
MAT 

Delovni zvezek odpri na strani 30. Reševal boš naloge na tej strani in 

na naslednji, na strani 31. Naloge lahko začneš reševati takoj ali pa si 

najprej pogledaš razlago naloga na spodnji povezavi. 

https://www.loom.com/share/975d11e0d3fe4e12a2a135b218d3662

6 

Pri nalogah se potrudi. Verjamem, da ti bo šlo. Če imaš še voljo za 

matematiko, obišči stran Moja matematika, kjer te čaka naloga. 

 
SLJ 

Pri slovenščini pa se boste tokrat ukvarjali z urnikom. Danes z 

urnikom Jana in Mateja. V delovnem zvezku na strani 78 najprej 

preberi, o čem se Jan in Matej pogovarjata in nato ustno odgovori na 

spodnji dve vprašanji. Nato pa se loti nalog na strani 79. Dobro poglej 

Janov urnik in zapiši odgovore na vprašanja. Potrudi se pri pisanju. To 

stran mi, prosim, pošljite. Veliko uspeha pri delu. 

  

GUM 

 

Pri glasbeni umetnosti pa morate ponoviti pesem Na planincah, ki ste 

se jo nazadnje učili. Posnetek je še vedno na spletni strani. V četrtek 

se bomo zvečer slišali in mi bo vsak od vas pesem zapel. Tako da le 

pridno vadi. 

 

Ne pozabi na šport! 
 

 

 

https://www.loom.com/share/975d11e0d3fe4e12a2a135b218d36626
https://www.loom.com/share/975d11e0d3fe4e12a2a135b218d36626


ČETRTEK, 9.4.2020 

 

Najprej poglej  v spletno učilnico angleščine! 

 
SLJ 

Tokrat je ponovno na  vrsti pisana črka in sicer pisan črka B. Za uvod 

najprej poglej posnetek, ki ga najdeš na spodnji povezavi. 

  

https://youtu.be/2dml4bxZo_o 

 

Nati reši delovni list s črko B in ga rešenega prilepi v zvezek za SLJ. V 

zvezek nato napiši še dve vrsti obeh črk in ob koncu še besede, ki jih 

že znaš napisati: Blaž, boben, bober, oblak, obuvalo, Borut 

 

Prosim, da mi dokazilo o pisanju starši pošljejo. Hvala! 

 

MAT 

 

Pri matematiki pa nadaljuješ z nalogami v delovnem zvezku in sicer 

na straneh 33 in 34. Naloge na strani 32 lahko rešiš, če ti bo uspelo. 

Naj ti bodo v izziv. 

 

LUM 

 

Jutri nas čaka dan dejavnosti povezan z veliko nočjo. Že danes pri 

likovni umetnosti si izberi kakšnega od jutrišnjih izzivov in se ga loti.  

Ne pozabi, da to, kar bo nastalo danes, jutri ali med prazniki moraš 

fotografirati in naložiti na spletno stran, na povezavo, ki jo najdeš na 

navodilih za dan dejavnosti. 

 

PETEK, 10.4.2020          Dan dejavnosti VELIKA NOČ 

https://youtu.be/2dml4bxZo_o

