
MAT: PREVERIM SVOJE ZNANJE 

Upam, da se sproti učiš poštevanko in da vadiš seštevanje in odštevanje do 100. To je 

namreč osnovno znanje za 4. razred. 

Reši Preverim svoje znanje na strani 65. 

Če želiš, obišči tudi spletno stran: 

http://www.zupca.net/evina_soba/naloge/matematika2_index.htm 

in reši kakšno nalogo… 

 

SLJ: PAPIRNATI ZMAJ                                                  

Si že kdaj spuščal papirnatega zmaja? Kako je bilo? Ti je uspelo? Je letel visoko? Se je ujel na 

kakšno drevo? 

Kako so ga spuščali otroci, si oglej v DZ SLJ na str. 74. 

Najprej označi vrstni red dogajanja, nato pa zapiši zgodbo v zvezek. 

Zgodbico mi pošlji. 

 

GUM: GLASBENA SPREMLJAVA PESMICE KO, KO, KO 

A veš, da niso instrumenti samo kitare, harmonike, bobni..? 

Kar nekaj instrumentov imaš tudi doma in celo na svojem telesu. Veš o katerih govorim? 

Namig: kuhalnice, žličke, kamenčki, pesek, palčke, roke, prsti… vse to so instrumenti. 

Vabim te, da si izmisliš spremljavo za pesem Ko, ko, ko z omenjenimi instrumenti. Svojo 

izbiro nariši k besedilu pesmice. 

Če se vrnemo v šolo, boš spremljavo pokazala na razrednem pokaži, kaj znaš. 

 

Lep pozdrav, učiteljica Manca 

Pripenjam še navodilo za angleščino… 

 

 

http://www.zupca.net/evina_soba/naloge/matematika2_index.htm


 

4.teden / 7.ura 

HELLO, EVERYBODY  

Danes bomo spoznali angleška imena za 12 mesecev. 

Niso težka, zato kar pričnimo. V zvezek si napišite naslov 

Months  in prepišite vseh 12 mesecev ter njihov pomen v 

slovenščini. 

 

                            MONTHS (meseci) 

 

JANUARY    - januar                 JULY                   - julij 

FEBRUARY  - februar               AUGUST            - avgust 

MARCH       -  marec                 SEPTEMBER     - september 

APRIL           -  april                    OCTOBER         - oktober 

MAY             -  maj                     NOVEMBER     - november 

JUNE             -  junij                   DECEMBER      - december 

 

Ko so meseci prepisani, podčrtaj pomladne mesece z zeleno barvo, 

poletne z rumeno, jesenske z rdečo in zimske z modro barvo.  

 

Kaj pa izgovorjava ? Pomagali si bomo s preprosto pesmico. 

V spletni  brskalnik vtipkaj geslo:  

yt months of the year song kids tv 

Prvič  pesmico  samo poslušaj. 

Poslušaj jo še enkrat in ponavljaj mesece za pevcem. 



 

Je šlo ? Cenim vaše delo. Prosim, da se mi javite in sporočite kako vam 

gre !!! 

Učiteljica Mateja 

 

 

 


