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SLOVENŠČINA 

 

Spoznali ste pravljičarja Hansa Christiana Andersena in njegovo pravljico Mala morska 

deklica, lahko ste si ogledali predstavo in risanko. 

 

Še enkrat preberite odlomek v berilu Mala morska deklica. 

Ste v slovarju našli razlago vseh nerazumljivih besed? Če katere besede niste našli, mi 

napišite. 

 

V zvezku že imate ilustracijo.  

 

Naslednji dve uri slovenščine boste odgovarjali na vprašanja iz berila str. 103. Preglejte 

vprašanja in si delo razdelite.  

Predlagam, da danes naredite prve tri sklope – tri odstavke vprašanj, jutri pa druge tri in 

preglednico. 

 

 

 

MATEMATIKA 

 

Tudi danes se boste spoprijeli z matematičnimi problemi. 

 

Matematični problemi  učbenik MAT str. 136, naloge od 1 – 5. Rešujte v zvezek 

 

Rešitve lahko preverite na zadnjih straneh učbenika. 

 

Dodatno delo 

 

Nekateri učenci zelo hitro opravite predpisano delo. Ponujam vam 4 naloge za dodatno delo. 

Če boste naloge rešili, mi pravilne rešitve sporočite. 

 

1. Miha mora iz vžigalic sestaviti vzorec iz likov od 1 do 4. Liki 1, 2 in 3 so prikazani spodaj. 

Za lik 1 potrebuje štiri vžigalice, za lik 2 potrebuje sedem vžigalic, za lik 3 pa deset vžigalic.  

Vsakič, ko sestavi naslednji lik v vzorcu, uporabi isto pravilo. 

 

 
Koliko vžigalic bo potreboval za lik 4?  

 

 

 



2. Prikaz kaže, koliko učencev je v vsakem razredu na osnovni šoli Podgora. 

 
Na šoli Podgora je v vsakem razredu prostora za 30 učencev. Koliko  učencev bi še lahko 

hodilo na šolo Podgora?  

      

  A)   20                  B)   25                   C)   30                    D)   35 

 

3. V katerem številu ima števka 8 vrednost 800? 

        A)   1468            B)   2587               C)   3809                D)   8634 
 

4. Barvo prodajajo v 5-litrskih posodah. Samo potrebuje 37 litrov barve. Koliko posod barve 

mora kupiti? 

        A)   5                   B)   6                      C)   7                      D)   8 

 

 

 

ANGLEŠČINA 

 

 

3.TEDEN / 7.ura 
HELLO , EVERYBODY!!! 
Kako ste ? Hvala vsem, ki se mi oglašate in celo prilepite fotografije 
svojih zvezkov. Prosim, da se mi v tem tednu oglasite še ostali, s 
katerimi še nisem bila na vezi !!! 

 

PONOVITEV:  

Prevedi fraze v slovenščino. 

a poisonous snake  ______________________________________ 

a scary spider __________________________________________ 

a useful cow. ___________________________________________ 

a cute bunny ___________________________________________ 



 

Prevedi fraze v angleščino. 

zabavna opica    _    F _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

plaha ptica         A    _ _ _    _ _ _ _ 

igriv psiček         _    _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ Y 

čudovit kačji pastir    _    W _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _   F _ _ 

 

Sedaj poznamo kar veliko besed za živali. Znamo tudi povedati kakšne 
so. Da pa bomo znali opisati tudi njihovo zunanjost, danes pričenjamo z 
besediščem za dele telesa. V zvezek napišite naslov MY BODY (moje 
telo). Prerišite spodnjo sliko, prepišite tudi besede in izgovorjavo  in  
nato „opremite“ še risbo z besedami za dela telesa.  

Večino besed že poznate, nekaj pa bo za vas novih. 

 

 

 

MY BODY 

 

      a body (bodi) telo                               arms (armz) roke 

      a neck (nek) vrat                                 hands (hendz) roke do 

zapestja 

      a head (hed) glava                              fingers (fingrz) prsti na roki 

      shoulders (šouldrz) ramena               feet (fi:t) stopala     

      legs (legz) noge                                    toes (touz) prsti na nogah          

      knees (ni:z) kolena               

 



 

 

 

 

 

DRUŽBA 

 

 

Križišča  

 

 

Vem, da je je učna snov v pripravah na kolesarski izpit zelo zahtevna. Pri tem so vam v 

pomoč znanje in izkušnje staršev, ko so oni opravljali vozniški izpit in iz vsakodnevnih 

prometnih situacij. 

Danes vas čakajo križišča, v priročniku Z glavo na kolo, str. 21 do 25. 

Križišče, kjer je promet urejen s prometnimi znaki 

Križišče, kjer prednostna cesta zavije 

Semaforizirano križišče 

Krožno križišče (krožišče) 

 

 

 

 



ŠPORT 

 

Učitelj Simon predlaga vadbo po črkah tvojega imena. Poskusite. 

 

 

 
 

 

 

 


