
ČETRTEK, 9. 4. 2020 

 

Pozdravljeni, učenci! Kako vam je šlo pri matematičnih računih v karo zvezku? 

Prepričana sem, da dobro, saj sem do sedaj videla same pravilno rešene naloge . 

Vseh nalog še nisem dobila, zato prosite starše, da mi jih pošljejo. HVALA, 

starši! 

Danes bomo pričeli s slovenskim jezikom. Zopet bomo vstopili v Tomaţev svet. 

 

SLOVENŠČINA:Dogovor z zobozdravnico – DZ/49, 50 

Najprej reši 1. nalogo na strani 49. Nato si oglej film (odpri povezavo spodaj in 

klikni na film v zgornjem vogalu desno). Lahko si ga ogledaš tudi večkrat - tako 

kot v šoli. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=49&layout=single 

 

Sedaj reši 2. in 3. nalogo na naslednji strani. Tretjo nalogo lahko rešiš le ustno. 

Kdor pa ţeli, jo reši v zvezek. Navodila so naslednja: 

Vzemi črtni zvezek za slovenščino. Napiši naslov DOGOVOR Z 

ZOBOZDRAVNICO (z rdečo barvico), nato s pisanimi črkami napiši nekaj povedi 

o dogajanju na fotografiji (z nalivnikom). 

 

 

 

MATEMATIKA: DZ 3. del/12, 13 

 

Danes bomo utrjevali računanje v delovnem zvezku. 

Reši naloge v DZ na straneh 12 in 13. 

 

»Vaja dela mojstra«  

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=49&layout=single


ŠPORT 

 

Danes je zopet vreme primerno za vadbo na prostem ( sprehod, voţnja s kolesom, 

rolerji, tek,…) 

Lahko pa vadiš tudi doma in zaplešeš. K vadbi povabi bratca, sestrico ali starše  

Poglej si posnetek in zamigaj! 

https://youtu.be/gCzgc_RelBA 

https://youtu.be/drWHI-l_Gew 

 

To je za danes skoraj vse. Ne pozabi pogledati še navodil za angleščino. 

Na naslednji strani pa je še naloga, ki jo rešiš le, če ţeliš. 

 

Jutri (petek) imamo zopet dan dejavnosti, ki bo posvečen 

prihajajočim praznikom. Navodila bodo na šolski spletni strani. 

Mislim, da ti bodo všeč. 

Pred nami so velikonočni prazniki. Lahko si boš dobro odpočil in 

nabral novih moči. S šolo nadaljujemo zopet v torek, 14. 4. 

 

Ţelim ti veliko lepih, pisanih pirhov ter vesele velikonočne praznike! 

 

https://youtu.be/gCzgc_RelBA
https://youtu.be/drWHI-l_Gew


SLOVENŠČINA DOPOLNILNO 

Za tiste, ki želite. Naloga ni obvezna. Naloge ni potrebno oddati v 

pregled. 

 

NAVODILO. 

 

Vsako besedo v posameznem okvirčku zapiši z malimi tiskanimi črkami. 

Nato prečrtaj vsiljivca. Če želiš, lahko sličice prerišeš in pobarvaš. 

 
 


