
SREDA, 1. 4. 2020 

 

Pa je mesec april že tu  

Izvedela sem, da so za dan lažnivcev/norčavosti razglasili nov datum, in sicer 

2. april. Verjetno bo že držalo  

Nadaljujemo s šolskim delom, vsekakor pa pozivam vse tiste, ki niste sprotni pri 

pošiljanju opravljenih nalog, da jih začnete pošiljati. Le tako bom lahko 

spremljala vaše razumevanje nove snovi. 

Bodite odgovorni za svoje znanje in zdravje.  

                                                                                                                  učiteljica Milka 

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJI PO MAILU) 

KDAJ JE BILA 
NALOGA DANA? 

ROK ZA 
ODDAJO 

NALOGA ŠT. UČENCEV, 
KI SO 

OPRAVILI 
NALOGO 

SLJ, 31. 3.  7. 4. 2020 Katka in Bunkec - zvezek 2/14 

GUM, 27. 3. 3. 4. 2020 posnetek CUP SONG do 31. 3. 
3/14 

RU, 30. 3. 3. 4. 2020 zapis o hvaležnosti do 31. 3.  
2/14 

SLJ, 30. 3.  1. 4. 2020 DZ, str. 29, 30  
(naloge zapisane spodaj pri SLJ) 

do 31. 3. 
9/14 

MAT, 30. 3.  1. 4. 2020 računi deljenja s preizkusi do 31. 3. 
9/14 

NIT, 31. 3.  1. 4. 2020 utrjevanje – gorenje (odgovori) do 31. 3. 
4/14 

SLJ, 1. 4. 2. 4. 2020 vaja v zvezek (samostalnik) 
DZ, str. 30, 31 

 

MAT, 1. 4.  2. 4. 2020 U, str. 85, 89  
(naloge spodaj zapisane pri MAT) 

 

LUM, 1. 4.  8. 4. 2020 slika čevlja 
 

 

 



REŠITVE, 30. 3. 2020 

SLJ – DZ, str. 29, 30 

 

MAT – računi deljenja (objava rešitev vaše sošolke – prepisati bi bilo treba v 

zvezek in narediti preizkuse vsepovsod) 
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REŠITVE, 31. 3. 2020 

NIT – odgovori na vprašanja (odgovori vaše sošolke) 

 

_________________________________________________________________ 
PRI PREPISIH V ZVEZEK PAZITE, DA ZAPIŠETE NASLOV, DATUM IN 

PREPIŠETE/REŠITE! 

SLOVENSKI JEZIK 

Zdaj že ločimo, kateri so edninski (pomagaš si z besedo JE) in kateri množinski 

samostalniki (beseda SO). 

Pa še nekaj vas spomnim – pri določanju spola samostalnika je vedno potrebno 

dati samostalnik v slovarsko obliko – (kot bi ga videli napisanega v slovarju, v 

ednini).  

Npr. Poišči samostalnike in jim določi spol in število. 
S kolesi smo se vozili celo popoldne. 
 
kolesi – (si rečeš – kolo – pomagaš si z besedicami (tisto, tisti, tista) - tisto kolo) 
– sr. spol, množina 
popoldne (je že v slovarski obliki) – sr. spol, ednina 



PREPIŠI V ZVEZEK! 
                                                   VAJA                                                                 1. 4. 2020 

Prepiši besedilo, podčrtaj samostalnike, jih spodaj izpiši in jim določi spol in 

število. 

 

Reši naloge v DZ, str. 30/33 in str. 31/vse naloge. 

 

MATEMATIKA 

Pri današnji uri matematike si zelo POZORNO in NATANČNO ogledate 

naslednje posnetke v tem vrstnem redu. Če je potrebno tudi večkrat. 

Prisluhnite razlagi pisnega deljenja z dvomestnim deliteljem. 

https://www.youtube.com/watch?v=ERKFRIrmFto 1. del 

https://www.youtube.com/watch?v=-fTHTk1uWUY 2. del 

https://www.youtube.com/watch?v=qyoGdpv7aHc 3. del 

https://www.youtube.com/watch?v=Bxt7hejVwss 4. del 

Kot smo se že pogovarjali, se lahko pisno deli na dva načina: 

- krajši (predstavljeno v posnetkih – najhitreje pridemo do rešitve) 

- daljši (predstavljeno v UČB, str. 89) 

Izbereš tistega, ki ti je lažji. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ERKFRIrmFto
https://www.youtube.com/watch?v=-fTHTk1uWUY
https://www.youtube.com/watch?v=qyoGdpv7aHc
https://www.youtube.com/watch?v=Bxt7hejVwss


PREPIŠI V ZVEZEK! 

PISNO DELJENJE Z DVOMESTNIM DELITELJEM                    1. 4. 2020 

 KRAJŠI NAČIN DELJENJA 

 

319 : 23 = 13          P: 13 · 23           2 9 9 
    8 9                                                          2  6                 +       2 0 

    2 0 ost.                                             +       3  9                  3 1  9 

                                                                    2  9  9 

 

 DALJŠI NAČIN DELJENJA 

 

  319 : 23 = 13          P: 13 · 23           2 9 9 
  - 2  3                                                          2  6                  +       2 0 

         8 9                                              +        3  9                     3 1  9 

    -    6 9                                                   2  9  9 

         2 0 ost. 

 
Reši račune deljenja s preizkusi v zvezek iz: 
                        U, str. 85/ 3. naloga  
                        U, str. 88/ 1. naloga 
                        U, str. 89/ 2. naloga  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  

Odgovore lahko zapišeš v zvezek, (če imaš možnost, lahko tudi rešiš, natisneš in prilepiš). 

 

 



LIKOVNA UMETNOST 

Ker smo trenutno malo omejeni z materialom in pripomočki, boste imeli danes 
likovno nalogo zelo »enostavno«. 
Vsak naj doma poišče en čevelj (svoj, mamin, dedkov…), si ga postavi na mizo in 
ga skuša s svinčnikom čim bolje narisati. 
Papir naj bo enostaven – navaden A4 list, pripomoček pa svinčnik (brez barvic).  
Ko končaš, svojo risbo fotografiraj in mi pošlji na elektronski naslov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NŠP 

Danes pri športu: 

- najprej ponovi vaje za ogrevanje (tako kot prejšnjo uro ), brez vaj na tleh; 

- dodaš še vaje v gibanju: hopsa skoki (v eno stran, nazaj hoja); 

- gibanje s prisunskimi koraki (v levo – 5 x, v desno - 5x, v levo 3x, v desno 3x, v levo 2x, 

v desno 2x); 

- gibanje s prisunskimi koraki naprej (leva noga, nazaj desna noga); 

- gibanje s prisunskimi koraki naprej, ( desna noga, nazaj leva noga )  - ...če je desna 

noga spredaj – narediš korak z desno naprej, levo pritegneš proti desni. 

....gibanje nazaj – leva noga zadaj – korak nazaj, desno pritegneš proti levi.. 

- ponoviš še skipinge: najprej nizki (2 x) , nato visoki (2x); 

- zaključiš s poskoki na mestu: sonožno – 1.nizko, 2. visoko, 1. nizko, 2. visoko -  

ponoviš 5x. 

 

VAJE Z ŽOGO ( MANJŠA ŽOGA ALI ŽOGICA) 

 

Postaviš se 2 m od zida in vržeš žogico v zid tako da se odbije – poizkusiš jo ujeti z 

obema rokama (mečeš z eno roko!) 5x z desno, 5x z levo – vajo ponoviš 3 x. 

Na koncu prešteješ koliko ujetih žog je bilo z desno in koliko z levo roko. 

 

Za zaključek še met v cilj. Postaviš škatlico ali kaj podobnega na stol.  

Postaviš se 4 m stran in poskušaš zadeti z eno roko, ponoviš še z drugo (10 x z vsako) 

– prešteješ zadetke. 

 

Veliko uspeha pri izvedbi!                                                                     učitelj Gorazd 

 


