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ČETRTEK, 26. 3. 2020 

 

MATEMATIKA 
 

Utrjevanje – RJI/ 20, 22, 23 

 Danes boš utrjeval/-a znanje. 
 

 Kar na delo.  V RJI 2. del reši strani 20, 22 in 23.  
 

 

 
 

 

 

SLOVENŠČINA 
 

Narcisa – SDZ 2/48 

 

 V torek si na sprehodu iskal znanilce pomladi.  

 Danes boš bolj natančno spoznal/-a cvetlico, ki se imenuje 

narcisa. 

 Preberi besedilo na strani 48.  

 V zvezek napiši naslov Narcisa. Odgovori na vprašanja (z dolgimi 

povedmi). Pazi na lepopis in na pravopisna pravila (pike, velike 

začetnice). 
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SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

Snovi in spreminjanje njihovih lastnosti – DZ/92, MKPO/10, 11 

 

 V ponedeljek si spoznal/a, da so snovi različne in da imajo 

različne lastnosti. Lastnosti snovi se spreminjajo zaradi različnih 

vplivov (zrak, svetloba, voda, temperatura ...).  

 

 Nekatere snovi so lahko nevarne za zdravje človeka ali živali. Če 

izdelki vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje ali za naše 

zdravje, morajo biti posebej označeni. Si že videl/-a kdaj take 

znake? 

 

 Preberi besedilo na strani 92 v DZ. 

 

 Več o nevarnih snoveh izveš, če si ogledaš posnetek na: 

https://www.youtube.com/watch?v=waKXc36QJJk 

 

 Razišči, katere nevarne snovi imate v vašem domu. Na etiketah 

poišči piktograme, ki označujejo nevarnost.  

 

 V zvezek napiši naslov Nevarne snovi. Nariši 4 različne znake in 

zraven napiši, na katerih izdelkih si jih našel. 

 

 

 Za konec pa si oglej še animirani film na: 

https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=waKXc36QJJk
https://www.youtube.com/watch?v=5PrAybF5mJg


3 
 

ŠPORT 
 

 Gibanje na svežem zraku (sprehod, kolesarjenje, rolanje, 

kotalkanje, tek, igre ...) - z družino, NE s prijatelji. 

     
       

GLASBENA UMETNOST 
 

W. A. Mozart: Mali potepuh 

 

 Pozorno poslušaj pesmico 
Mali potepuh na lilibi.si.  

(Pesmica je tudi v priponki.) 

 O kom govori besedilo pesmi? 

 

 Pesem večkrat poslušaj. 

 

 V zvezek napiši naslov: 

   Mali potepuh 

 Izberi eno kitico in jo ilustriraj. 

 
Mali potepuh 
[W. A. Mozart] 
 
Prebudil se je rano,  
sosedov bosopet,  
poljubil je še mamo  
in mahnil jo je v svet.  
 
Cvetlice je nabiral,  
sinice je plašil,  
maline je nabiral,  
za zajci se podil.  
 
A glej, že v tisti noči  
pritekel je nazaj, 
tja v mamino naročje,  
preplašen, da je kaj.  
 
Tako je rekel sosed, 
da v svet bo že še šel,  
a mamico da svojo  
bo vedno s sabo vzel.  
 


