Učenci!
Včeraj ste prebrali poezijo Miroslava Košute z naslovom Morda tudi žabice.
Danes boste vašo kratko zgodbico dopolnili z ilustracijo. V zvezek za
slovenščino, pod vaše besedilo, narišite medvedjo družino pri raziskovanju
gozda.
Izdelajte pa tudi žabico iz papirja in jo prilepite v zvezek. Sledite spodnjemu
postopku izdelave.
Prijetno ustvarjanje vam želim.

Učenci!
Če imate doma tiskalnik, učni list natisnite in ga rešite. Če iskalnika nimate,
prepišite račune in naloge v zvezek in jih rešujte tam.
1. Deli z ostankom.
1 7 : 2 =

5 4 : 7 =

2. Pisno zmnoži.
1 7 8 • 2

3 5 4 • 6

3. Uredi števila po velikosti, začni z najmanjšim.
7170, 1700, 710, 107, 170, 1100

4. Izračunaj pisno.

5 6 8 2
+ 2 6 4 4

+

3 4 2 0

6 9 4 3

6 8 3 5

9 5 7

- 5 4 5 3

- 2 9 8 9

+ 2 8 1 3

5. Miha ima 795 €, Anita pa 48 € manj kot Miha. Koliko denarja imata oba
skupaj?

6. Šivilja je za krilo porabila 1 m 2 dm blaga, za hlače pa 140 cm.
Koliko centimetrov blaga je porabila?
Koliko ga še ima, če ga je kupila 31 dm?

Učenci!
Če imate doma tiskalnik, učni list natisnite. Če ga nimate, nalogi 1 in 3 rešite
ustno, nalogi 2 in 4 pa prepišite v zvezek za slovenščino.
Naslov: Utrjevanje pravopisa
1. Vstavi ustrezno končno ločilo.
Babica plete nogavice
Kje imaš avto
Utihni
Doma sem iz Novega mesta

Kje je trgovina
Tanja je zbolela
Pazi
Kaj bo za kosilo

2. Dopolni povedi.
Larin jezik je italijanščina, torej je po narodnosti ______________________.
Miha je Slovenec, saj govori _______________________.
Aljošev prvi jezik je ruščina, ker je po narodnosti _____________________.
Tinina mama kot vodička mnogokrat potuje v Španijo, zato mora dobro znati
_____________________________.
Mirina mama je Nemka, zato se z njo pogovarja po __________________.

3. Podčrtani besedi zamenjaj z eno.
Streha iz slame je ____________________ streha.
Čaj iz lipe je ___________________ čaj.
Marmelada iz marelic je __________________ marmelada.
Torta iz višenj je ________________ torta.
Namaz iz čokolade je ___________________ namaz.
4. Čitljivo prepiši besedilo. Pazi na veliko začetnico.
PIŠEM VAM IZ KRANJSKE GORE. TU ŽIVI MOJA TETA TAJA. POGOSTO JO
OBIŠČEM, NAJRAJE OB KONCU LETA ZA BOŽIČ. TAKRAT DOBIM DARILA DVEH
DOBRIH MOŽ, MIKLAVŽA IN BOŽIČKA. SKUPAJ SE SMUČAMO NA TAMKAJŠNJEM
SMUČIŠČU. OGLEDALI SMO SI TUDI PLANICO IN RAVNO TAKRAT JE BIL TAM
TUDI PETER PREVC. PROSIL SEM GA ZA PODPIS.

Učenci!

Danes boste pri družbi utrjevali snov o načrtih, zemljevidih in letalskih
fotografijah.
Pozorno opazujte letalsko fotografijo in načrt Kopra ter odgovorite na
vprašanja. Odgovore napišite v zvezek za družbo.
Naslov: Utrjevanje znanja načrt in letalska fotografija

1

2

1. Kaj predstavlja slika 1 in kaj slika 2?
2. Kateri kraj je predstavljen na slikah?
3. Kaj vidiš na letalskem posnetku, na načrtu pa to ni prikazano?
4. Kaj vidiš na načrtu, pa na letalskem posnetku tega ni?
5. Kateri sestavni deli manjkajo načrtu?
6. Kje je sever, če ob načrtu ni vetrovnice?
7. V katerih primerih bi bil zate bolj uporaben letalski posnetek?

NIP NEM 1
Klikni na internetno povezavo
https://www.languagesonline.org.uk/German/Deutsch_Anfanger/Schultasche/5351.htm
Na njej so zbrane naloge za utrditev besedišča šolskih potrebščin. Ko končaš z vajo na prvi strani, klikneš
spodaj na gumb »zur nächsten Übung«, kar pomeni »naslednja vaja«. To narediš petkrat – rešiš torej
pet strani internetnih vaj. Ko rešiš tudi stran, ki jo vidiš spodaj, lahko svoje delo zaključiš. Sploh pri
zadnji vaji bodi pozoren na veliko začetnico! Si bil uspešen? 

