
Ponedeljek, 4. 5. 2020 

DRAGI MOJI UČENCI IN STARŠI. 

Počitnic je konec in spet moramo na novo zaštartati v šolsko delo. Od vas sem 

dobila čudovita pisma. Hvala. Tudi preverjanja sem že pogledala, bili ste kar 

uspešni, nekatere pomanjkljivosti bomo popravili, ko se ČEZ 14 DNI SREČAMO. 

JUPI. 

Jaz sem ta teden uradno na bolniški. Potrudila se bom, da vam bom naloge 

vseeno pošiljala, ne morem pa vam obljubiti, da bom odgovorila na vsako vaše 

sporočilo. Ne, nimam virusa, imam pa neko hudo vnetje živcev, sklepov in mišic 

rok. Težko pišem. Bo boljše, ko se vidimo. 

 

1.ura: ANGLEŠČINA – poglej kaj je pripravila učiteljica MAJA 

2. ura: MATEMATIKA 

1. Preden gremo na števila do tisoč reši spodnjo poštevanko (ko se vrnemo, 

morate take račune vsi rešiti v dveh minutah, zato si vsak dan naredi tako 

razpredelnico in štopaj 2 minuti.) 
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2. Zdaj pa čim hitreje štej po sto do 1000 in nazaj. Si imel/a težave pri 

seštevanju in odštevanju stotic? Verjamem, da ne. Danes bomo pa šteli v 

korakih po 10. 

 

Naslov : V korakih po 10 

Poglej razlago na spodnji povezavi in v zvezek zapiši kakšen primer iz 4., 5. in 6. 

prosojnice. Nalog, ki jih pove učiteljica na koncu razlage, ne moreš rešiti, ker 

imamo mi drugačen DZ. Pa še nekaj: POZICIJSKO RAČUNALO SPOZNAMO 



TAKOJ, KO SE VRNEMO, GA IMAMO V ŠOLI. Zdaj pa dobro opazuj in razmišljaj, 

kaj je pomembno, kaj si moraš zapomniti. 

https://www.youtube.com/watch?v=2UEaAKAEht0  

 

3.  Naloge v DZ – MATEMATIK NANDE stran 76, reši vse tri naloge. 

 

3. ura: SLOVENSKI JEZIK – tvoje pismo in pisma sošolcev sem naložila na našo 

padlet stran https://padlet.com/danicazorec/yogt04tm2roxld8j 

Tu so tudi stripi, ki ste jih nekateri že poslali, čudoviti so. Pričakujem še sedem 

stripov. Imate jih čas narediti še danes, namesto LUM. 

V DELOVNEM ZVEZKU stran 43 te čaka vejica pri naštevanju. 

Naslov v zvezek: VEJICA 

Besedilo druge naloge natančno, lepo, pravilno prepiši v zvezek.  

 

4. in 5. ura – LIKOVNA UMETNOST  

1. Tisti, ki še niste naredili stripa, ga dokončajte sedaj. Potem pa tudi ti lahko 

rešiš spodnjo nalogo. 

2.  Ostali  pojdite ven na bližnji travnik, natrgajte nekaj travniških cvetlic in jih 

oblikujte v lep šopek. Doma šopek  daj v vazo in na vašo mizo v kuhinji ali 

jedilnici.  Šopek  fotografiraj in mi pošlji sliko na moj mail. UŽIVAJ.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UEaAKAEht0
https://padlet.com/danicazorec/yogt04tm2roxld8j

