
Četrtek, 2. 4. 2020 

Pozdravljen/a. Danes je četrtek in imamo le 4 ure pouka, kar je supeeeer! 

 

Predstavljam si vas, kako ste veseli, kadar je manj dela za šolo. No, danes bo 

spet malo več dela pri matematiki, zato pa malo manj drugod. Vaši starši mi 

sporočajo, da vam gre seštevanje dobro. To me res veseli. Še vedno velja 

pravilo: VAJA DELA MOJSTRA. In v marsičem ste že pravi mali mojstri. 

Verjamem, da boste kmalu tudi v računanju do 100.  

MATEMATIKA 

Prištevanje enic 

V delovnem zvezku »Svet matematičnih čudes 2« poišči naslov »Prištevanje 

enic« (stran 37).  

Reši naloge 2., 3., 4., 5., 6. Izračunaj dane račune. 

Reši nalogo 7. Izračunaj račune, ki so zapisani na posameznih uticah. Nato 

kužke poveži z ustreznimi uticami. 

Verjamem, da si sedaj pri računanju že kar spreten. Ampak za danes je dovolj. 

 

Vzemi si kratek odmor in se malo razmigaj. Naredi vaje, ki so tebi všeč. 

 

 



SPO: Navodila za ta teden smo podali že v ponedeljek. Iz vaših sporočil vem, da 

vas je veliko naloge že opravilo. Še naprej hodite po svetu z odprtimi očmi in 

opazujte vse lepote, ki nam jih prinaša pomlad.  

 

SLJ: Pripravi delovni zvezek .  

Danes boste brali podatke iz urnika. To že znate in boste lahko delali 

samostojno.  

Na strani 78 preberi besedilo. Oglej si Janov urnik in odgovori na vprašanja na 

strani 79. Odgovore zapiši v celi povedi. Ne pozabi na velike začetnice in pike.  

 

Starši: Glede dela v DZ za slovenščino: Razmik med črtami je zelo velik. Če otrok težko piše, mu s 

svinčnikom narišite vmesno črto. Tako bo tudi pisava lepša. 

Pravilni odgovori na vprašanja v DZ slovenščina: V torek ima Jan tretjo uro SPO. Na teden ima sedem 

ur slovenščine. Slovenščino ima prvo uro ob ponedeljkih, sredah in petkih. Jan ima pet ur ob sredah. 

Peto uro ima šport.                                                                                         

                                                                                                                     Imejte se lepo in pazite nase.  

                                                                                                                                     Učiteljica Tončka 

 

ŠPORT, 2. 4. 

Dober dan. 

Z vajami, ki jih boš delal/a naslednje dni, boš vadil in uril/a za športno 

testiranje, ki ga ponavadi opravljamo aprila (športnovzgojni karton). Vaje si 

prilagodi glede na vreme. Če je sonce in če imaš možnost, je priporočljivo, da 

vaje/del vaj izvedeš na svežem zraku.  

V pomoč pri izvajanju vaj ti je lahko spodnja povezava, kjer ob strani poiščeš 

vaje npr. Veverica (plezanje po drevesu, vaje za ramenski obroč).  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn 

 

1. vaja: plazenje po trebuhu 

Uleži se na trebuh (vlečemo se samo z rokama). Vajo izvedi na hodniku.  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn


2. vaja: Petelinček  

Pri tej vaji skačeš po eni nogi. Najprej na mestu, nato ju zamenjaš. Nato pa 

lahko skačeš po eni nogi tudi v počasnem teku. Če se da, vajo izvedi na travi.  

 

3. vaja: Pajek 

Hoja po vseh štirih, tako da imaš na tleh dlani in stopala in premaguješ različne 

ovire (plazenje pod mizo, stolom). 

 

4. vaja: Muca (doskok na tla z višine) 

Če imaš doma kakšno oviro, klop, stopi nanjo (bodi previden) in skoči z obema 

nogama na tla. Najprej skači z nizkih ovir (nizek zid/ovira), nato pa lahko višino 

višaš. Pri doskoku si pomagaj z rokami, z njimi se lažje ujameš.  
       

   Učiteljica Lidija  

 


