
Navodila za delo na domu za torek, 31. 3. 2020 in sredo, 1. 4. 2020 

MAT: LIKI 

PRAVOKOTNIK  

 Odpri DZ na strani 56 in preberi. 

 Zapis v zvezek: 

Napiši naslov: PRAVOKOTNIK 

 Vse prepiši in nariši kot je v DZ na strani 56. Uporabi tudi barvna pisala in barvice. 

Pri risanju likov uporabi šablono. Pri risanju pravokotnikov si pomagaj tudi z ravnilom 

in s črtami v zvezku. 

 

MAT: KVADRAT 

 Odpri DZ na strani 57 in preberi. 

 Zapis v zvezek: 

Napiši naslov: KVADRAT 

 Vse prepiši in nariši kot je v DZ na strani 57. Uporabi tudi barvna pisala in barvice. 

Pri risanju likov uporabi šablono. Pri risanju kvadratov si pomagaj tudi z ravnilom in s 

črtami v zvezku. 

 

 

NIT: Ponovitev snovi  

 Ponovi snov preteklega tedna.  

Ker se pogovarjamo o vodi, lahko raziskuješ o kroženju vode v naravi (na spletu ali 

strokovnih knjigah). – Če želiš. 

 

 

ŠPO: Raztezne in krepilne vaje  

(glej navodilo za ponedeljek) 

 

 



SLJ, LUM: Spoznavamo H. C. Andersena ter branje (od torka do petka) 

V tem tednu bomo čas namenili branju, in sicer si izberi ali boš raziskoval/-a in 

brala o Andersenu in njegovih pravljicah ali boš bral/-a za bralno značko. 

1. 2. april:  rojstni dan Hansa Christiana Andersena - praznujemo Mednarodni dan 

knjig za otroke.  

Nekaj besed o avtorju. Lahko si narediš izpiske v zvezek za slovenščino. 

Hans Christian Andersen  (1805-1875) 

 
 

Danski pisatelj in pesnik se je rodil 2. aprila 1805 v mestu Odense na 

Danskem. Njegov oče je bil čevljar, ki je umrl, ko je bilo pisatelju 11 

let. Andersenova mati je želela, da se izuči za krojača, on pa je sanjal 

o drugih stvareh. Že v otroških letih je želel postati pesnik in igralec.  

 

Svetovno slavo so mu prinesle pravljice, ki so prevedene v več 

svetovnih jezikov. Njegove najbolj znane pravljice so: Bedak Jurček, 

Cesarjeva nova oblačila, Deklica z vžigalicami, Grdi raček, Kraljična na zrnu graha, 

Leteči kovček, Mala morska deklica, Palčica, Snežna kraljica, Svinjski pastir in 

Vžigalnik. 

Umrl je 4. avgusta 1875, star sedemdeset let. Je eden najbolj znanih pisateljev na svetu. 

 

Ga. knjižničarka je zapisala, da vas od ponedeljka dalje na spletni strani knjižnice 

čaka kviz o Andersenu. Poiščite ga in ga rešite. 

 

 

2. Berete lahko tudi knjige za bralno značko. Knjige poiščite v svoji domači 

knjižnici ali si pomagajte s spletno povezavo Wikivir. Ni nujno, da so knjige s 

seznama. Glede zapisov bodo navodila v spletni učilnici. 

 

 Do konca tedna mi pošlje vsak učenec/učenka  vsaj en zapis ali za bralno 

značko ali zanimivosti o raziskovanju o Andersenu in njegovih pravljicah. 

Bodite ustvarjalni, saj lahko tudi rišete, izdelate strip, plakat (ne večje kot A4) …  

 

 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
http://sl.wikipedia.org/wiki/1805
https://knjiznicaospolzela.weebly.com/


TJA: 2. teden (30.3.-3.4.20)/ 3.ura 

HELLO, CLASS !!! 

Uro smo uspešno prestavili na poletni čas, a pogled skozi okno nam kaže 

še pravo zimsko podobo. Hvala za pridno delo in vse vaše odzive :) 

REŠITVE  - preglej, obkljukaj in če je potrebno naredi popravo. 

COOKBASE =  bookcase        LWTEVE = twelve 

HICAR = chair                             TEEENIGH = eighteen 

BEROWARD = wardrobe        STEVENEEN = seventeen 

LABET = table                         WETTYN =  twenty 

BOARDCUP = cupboard         ENELEV = eleven 

DEB = bed                                TEENTHIR =  thirteen 

 

PONOVITEV 

Prevedi v slovenščino – vajo napiši v zvezek- prepiši tudi primere: 

PRIMERI: in the box – v škatli,  on the bed – na postelji,  

                    under the book – pod knjigo 

VAJA: in the car  -  

            under the table  - 

            on the wardrobe  - 

            under the chair  - 

            in the pencil-case  - 

            on the notebook  - 

            under the rocket  - 

            on the lorry  - 

            in the plane  - 

 

 

 

 

 



NOVA UČNA SNOV 

Danes so na vrsti štiri osnovne besede za sobe v hiši ali stanovanju. 

A KITCHEN  /kičn/  =   kuhinja 

A BATHROOM  /ba&ru:m/   =  kopalnica 

A SITTING ROOM /siting ru:m/  =  dnevna soba 

A BEDROOM  /bedru:m/  =  spalnica 

 

V zvezek napiši naslov ROOMS (sobe), prepiši 4 nove besed in jih ilustriraj. 

Nato vsako besedo napiši še petkrat. 

Želim vam, da bi se pri delu prijetno počutili !!! 

Pišite mi, kako je šlo !!! 

GOOD BYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


