Predura - MATEMATIKA – reši naslednje naloge.
1. Deli z ostankom.
1 7 : 2 =

5 4 : 7 =

2. Pisno zmnoži.
178•2

354•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. Izmeri dolžino domače jedilne mize in zapiši njeno dolžino v različnih enotah (m,
dm, cm).

6. Miha ima 795 €, Anita pa 48 € manj kot Miha. Koliko denarja imata oba
skupaj?
7. Na tovornjak so naložili 4 velike zabojev po 27 kg in 7 majhnih zabojev po 15 kg.
Koliko tehta tovor?
Koliko kg še manjka, da bo tovor tehtal 300 kg?
1. ura - ŠPORT
Teoretična vprašanja:
Kako se imenuje začetni položaj pri teku na 60 m? Prednožni štart, skupinski štart, nizki štart,
visoki štart
Katera je ekipna disciplina pri atletiki? Skok v višino, štafeta, tek na 100 m, tek čez ovire
Kaj združuje atletika kot športna panoga? A. teki, krosi, gorski teki; B. splošna kondicijska
priprava; C. teki, skoki, meti; D. hoja, teki, lazenja, plazenja;
Katera športna dejavnost najbolj vpliva na razvoj vztrajnosti? Tek na 100 m; plavanje na 100
m; suvanje krogle; maratonski tek;
Vaja za ponovitev odbojkarskega gibanja brez žoge – zgornji odboj: postavi se v razkoračni
položaj, spusti se v polpočep, skleni roki pred sabo v položaj trikotnika, skleni dlani v položaj
trikotnika, sedaj dvigni roki v tem položaju proti stropu, pogled je skozi trikotnik v strop,

naredi 10 x zibanje v kolenu – zaključi z gibanjem rok v komolcih. Kdor ima doma žogo,
lahko vajo izvede tudi z žogo in naredi nekaj odbojev v zrak.
Vaja za ponovitev odbojkarskega gibanja brez žoge – spodnji odboj: postavi se v razkoračni
položaj, spusti se v polpočep, iztegni roki pred sabo in primi dlani skupaj, naredi 10 x zibanje
v kolenu – izvedi namišljeno gibanje spodnjega odboja. Kdor ima doma žogo, lahko vajo
izvede tudi z žogo in naredi nekaj odbojev v zrak.
Naredi 5 vaj za raztezanje: stopi sonožno in vzravnaj roki nad glavo, dvigni se na prste in štej
do 10; stopi v širok razkorak, roki odroči in naredi predklon ter štej v tej drži do 10; stopi
sonožno, naredi globok predklon, primi se pod koleni štej v tej drži do 10; naredi izpadni
korak naprej ter štej do deset z levo in nato z desno nogo; uleži se na hrbet, naredi svečo in
nadaljuj z gibanjem nog nazaj za glavo, drži v tem položaju.
2. ura – SLOVENŠČINA – utrjevanje pravopisa
1. Ustavi 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.
Sok iz limon je
limonin
sok.
Čaj iz lipe je ______________ čaj.
Torta iz višenj je _________ torta.

Streha iz slame je ____________________ streha.
Marmelada iz marelic je ___________ marmelada.
Namaz iz čokolade je ________________ namaz.

4. Čitljivo prepiši besedilo. Pazi na veliko začetnico.
NA PREŠERNOV DAN SMO IMELI KULTURNI DAN. PRAZNIK DELA BOMO
PRAZNOVALI 1. MAJA. NA MIKLAVŽEVO ME OBIŠČEJO PARKELJNI IN
MIKLAVŽ. BOŽIČEK ME OBDARUJE ZA BOŽIČ. NA SILVESTROVO MI
DEDEK MRAZ PRINESE DARILA. SVEŽE CVETJE PRINESEM MAMI ZA
MATERINSKI DAN. NAJBOLJ VESELO JE PUSTOVANJE IN JURJEVANJE. LE
KDO BI POZABIL VELIKO NOČ IN VELIKONOČNI ZAJTRK.
3. in 4. ura – LIKOVNA UMETNOST
V zvezek za slovenščino nariši znanilce pomladi.

5. ura - 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? ☺

Lepe pozdrave in prijetno delo vam želim!
Učiteljica Mateja

