
PONEDELJEK, 30. 3. 2020 

 

SLJ 

PONOVIM 

DZ SLJ 39 – Reši nalogi spodaj v roza okvirčku.  

 Pri 1. nalogi si z rdečo barvo najprej označi veliko začetnico. 
 2. nalogo dopolni s pravimi besedami in bodi pozoren na veliko 

začetnico. 
 V zvezek Ribico zapiši naslov Prepis in obe nalogi prepiši s pisanimi 

črkami. Pazi na velike začetnice in 
  končna ločila. 

MAT 

POŠTEVANKA ŠTEVILA 2,3,4,5,6,8,9,10 

DZ MAT 67 

 V DZ reši 1., 2. in 4. nalogo.  
 3. nalogo reši v matematični karo zvezek. Pomembne podatke za rešitev 

naloge v DZ podčrtaj. 
 

Naslov: Besedilne naloge 
 
DZ MAT 67/3. 

1. R: 
O:… 
 

GUM 

SLOVENSKA LJUDSKA GLASBA 

DZ GUM 27  

 Preberi celotno besedilo.  
 Reši prvo nalogo.  
 Odgovori v celih povedih.  

(Če nimaš delovnega zvezka doma, je spodaj slika, odgovore pa zapiši v zvezek 
Ribico. Zapiši naslov Slovenska ljudska glasba.) 



 

 

 

 



 

ŠPO 

 

 

 

 

 



 

TOREK, 31. 3. 2020 

 

SLJ 

BESEDE Z ENAKIM POMENOM 

DZ SLJ 68 

 Reši 1., 2. in 3. nalogo. 
 V zvezek Ribica zapiši naslov Besede z enakim pomenom.   
 Pod naslov prepiši besedilo z rumenega lističa.  
 Prepiši vsaj 4 pare besed z enakim pomenom. Dodaj še kakšnega svojega 

(vsaj pet parov). 

krtača- ščetka 

luna – mesec 

MAT 

PONOVIM 

DZ MAT 69 

Reši celo stran.  

Besedilni nalogi reši v matematični karo zvezek.  

Neobvezno: V kolikor boš želel/a, imel/a čas, lahko narediš še dodatno delo, in 
sicer na strani 68, z naslovom  REŠI, SAJ ZNAŠ! 

 

SPO 

VREMENSKI POJAVI IN PADAVINE 

 Učbenik 68  - Preberi 
 DZ SPO 90 in 91 

Preberi celotno besedilo in si oglej slike.  

Na zeleni pasici ( str. 90) je vprašanje na katerega ustno odgovori.  

Na strani 91 reši križanko o vremenskih pojavih.  

Neobvezno: Opazuj vreme v teh dneh.  Če želiš, si lahko zapišeš po dnevih 
kakšno je bilo vreme. Še poznaš znake? 



 

LUM 

 

Pri slovenščini si si v petek ogledal/a sličice pod naslovom PAPIRNATI ZMAJ.  

Ob njih si zapisal/a tudi povedi. 

Danes pa naj prideta na plan tvoja ustvarjalnost in izvirnost. 

IZDELAJ SVOJEGA PAPIRNATEGA ZMAJA  iz odpadnih  materialov, ki jih najdeš 
doma. 

Navodila za izdelavo zmaja najdeš na spletu: 
https://www.bibaleze.si/idejnica/kako-izdelati-papirnatega-zmaja.html 

 

Ni nujno, da je ravno papirnat. Iz česa je še lahko? 

 

 


