
PONEDELJEK, 6. 4. 2020 

 

MAT 

 

POŠTEVANKA ŠTEVIL 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 V karo zvezek napiši naslov Besedilne naloge. 

 Reši besedilne naloge iz DZ MAT 80/3. in DZ MAT 81/5. (besedila ni 

potrebno prepisovati). 

Zapišeš R: 

    O:  

Pri besedilni nalogi iz DZ MAT 81/5. – pri 3. nalogi imaš vprašanje  »Kaj lahko 

izračunaš?« Zapiši dve vprašanji in nanju odgovori. 

 

SLJ 

 

HIŠICA NA JASI 

 Ob DZ SLJ 32 poslušaj dvakrat besedilo 

https://www.youtube.com/watch?v=1jE0-RCZZHE 

Razlaga besed ob pomoči SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika): 

 
jása - površina v gozdu, ki ni porasla z drevjem ali grmovjem 

zgrádba - objekt, ki ima navadno stene in streho 

brúno - na dveh straneh obtesano deblo 

pročêlje - zunanja, navadno čelna (sprednja) stran stavbe 

skódla - lesena deščica za pokrivanje streh 

slême - najvišji rob strehe, kjer se stikata strešni ploskvi 

rogovilasta veja (ima rogovile…kot rogove) 

 

 Reši 1. nalogo v DZ SLJ 32. 

 



 

 V zvezek Rožico (če je nimaš, pa v Ribico) nariši miselni vzorec čez dve 

strani in ga dopolni o hišici z jase. 

 

 

 Reši še 2. in 3. nalogo v DZ SLJ 32. 

 

 

 

 

ŠPO 

 

Izberi si zopet 5 vaj iz lista VAJE 5X5, ki so bile v sredo, 1. 4. 2020. 

 

 

 

 

 



GUM 

 

LJUDSKA GLASBA 

Na list z ljudsko glasbo prepiši kaj je Pritrkavanje. Če imaš DZ GUM lahko to 

prepišeš na stran 29 zgoraj (Tuci, Tone). 

 

 
Poslušaj pritrkavanje zvonov: 

https://www.youtube.com/watch?v=T7NLNlQxoB0 

 

Poišči si kovinske predmete doma (pokrovke iz kuhinje)  s katerimi bi lahko 

ustvaril igro zvonov. 

Z njimi zaigraj Tuci, Tone: 

 
 

 



 

TOREK, 7. 4. 2020 

 

MAT 

 

POŠTEVANKA 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Reši naloge v DZ MAT 80/1.,2. in 

    DZ MAT 81/4. in spodaj Ponovim 

 

SLJ 

 

STAVBA NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI 

 Preberi besedilo v DZ SLJ 30. 

 Ustno odgovori na vprašanja. 

Kakšne oblike je stavba na železniški postaji? Je velika? Iz česa je 
zgrajena? S čim je pokrita stavba? Kakšne barve so njene stene? 
Kje so vhodna vrata? Kaj visi nad vhodnimi vrati? Kaj je levo in kaj 
desno od vhodnih vrat? Kje je izhod iz stavbe? Kakšni sta okni levo in 
desno od izhodnih vrat?  
Koliko prostorov je v stavbi na železniški postaji? Kako se imenujejo?  
Kako se imenuje prostor, v katerega vstopimo skozi vhodna vrata? Kaj 
je desno od čakalnice? Kje je stranišče? 
Komu je namenjena stavba na železniški postaji? Kje stoji? 
 
 Reši 1. nalogo v DZ SLJ 31. 

 V zvezek Rožico zapiši naslov Stavba na železniški postaji in prepiši pravilno 

dopolnjene povedi. 

 Nato reši še 2. nalogo.  

 Preveri pravilnost odgovorov. 

Rešitve: 

 DZ SLJ 31/1.       1b, 2e, 3f, 4j, 5l, 6o, 7š, 8u 

 DZ SLJ 31/2. NE, DA, NE, DA, NE, DA, DA, NE. 

 

 



 

OPIS MOJEGA DOMOVANJA – govorni nastop 

 Izdelaj miselni vzorec za svojo hišo ali blok v zvezek ali na list. 

 Pripravi govorni nastop ob miselnem vzorcu. 

Neobvezno: Lahko se posnameš ali slikaš ob miselnem vzorcu in mi pošlješ do  

torka, 14. 4. 2020. 

 

V pomoč: 
 
vrsta zgradbe lesena hiša, čebelnjak, grad, šola, gledališče, galerija, 

trgovina, blok, stolpnica, nebotičnik, stadion, piramida, 
tovarna, stolp, iglu … 

gradbeni material 
(zgrajena je iz) 

opeka, kamen, les, blato, ledeni bloki, slama, …  

oblika zgradbe pravokotna, kvadratna, okrogla, ovalna … 
Čemu služi? Kaj se v 
njej dogaja? 

počitek, razvedrilo, razstava, prireditve, šport, prodaja, 
bivališče ljudi, bivališče živali … 

sestavni deli pročelje, sprednja stena, zadnja stena, vogal, okno, vrata, 
streha, vhod, vetrolov, dimnik, žleb … 

vrata velika, majhna; pravokotna, obokana, zastekljena; bela, rjava, 
zelena  

okna velika, majhna; kvadratna, pravokotna, polkrožna; polkna 
(naoknice), žaluzije, zavese, roloji, rolete … 

dodatki korita za rože, hišna številka … 
streha ravna, položna, strma 
kritina skodle, opeka (siva, rdeča, zelena, rjava …), salonitne plošče, 

slama, kamnite plošče, pločevinaste plošče … 
žleb lesen, bakren, aluminijast … 
dimnik visok, nizek; kamnit, opečnat, lesen; siv, rdeč, rjav, bel … 

 
 

SPO 
 
NASELJA 
 
Preberi si besedilo v DZ SPO 68 in si oglej slike. 
 
Odgovori na vprašanja v DZ SPO 69.  
Odgovor poišči v besedilu in ga najprej podčrtaj s poljubno barvo in nato zapiši. 
 
Ustno naštej 5 mest in 5 vasi v tvoji okolici. 
 

ŠPO 
 
 
Izberi si zopet 5 vaj iz lista VAJE 5X5, ki so bile v sredo, 1. 4. 2020. 


