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TOREK, 31. 3. 2020 

 

MATEMATIKA 
 

Številski izrazi  

 Včeraj si se naučil, kako izračunamo številske izraze, v katerih je 

več različnih računskih operacij.  

 
 

 Sedaj se loti reševanja učnega lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov in pravilo v zelenem okvirčku prepiši v karo zvezek.  

Račune pri nalogah z znakom   prepiši v zvezek. Vse račune 

izračunaj na enak način kot pri vazah in hruškah.  

Podčrtaj, kar izračunamo najprej. 

Ne pozabi na številko naloge: 

1. a) 
b) 

... 

Zapiši v zvezek  – 

zapomni si oznako. 
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SLOVENŠČINA 
 

Pravljica: Palčica – B/82, 83, 84 

 Razmisli in povej: 

- Si že slišal za Palčico? 

- Kaj misliš, kako velika je Palčica?  

- S čim se premika naokrog?  

 

 Preberi pravljico Palčica v berilu na straneh 82, 83 in 84. 

Najprej pravljico preberi tiho, potem še glasno. Med branjem 

bodi pozoren na ločila. 

 

 V zvezek napši naslov Palčica. Odgovori na vprašanja. 

 Pazi na lepopis. 

 

1. Katera je glavna književna oseba?  

2. Katere stranske književne osebe so dobre in katere slabe? 

3. Na kakšen način je Palčica potovala? 

4. Kdo ji je pomagal? 

5. Kaj je hrošč najprej menil, da je Palčica lepa ali ne?  

6. Zakaj si je hrošč premislil? 

7. Kaj je Palčica menila sama o sebi? 

 

 Pravljico lahko poslušaš na:  

https://www.youtube.com/watch?v=zjaAD25AGcQ&t=392s 

 

 Ali si ogledaš risanko: 

https://www.youtube.com/watch?v=miOv9pd0yNw&t=512s 

https://www.youtube.com/watch?v=zjaAD25AGcQ&t=392s
https://www.youtube.com/watch?v=miOv9pd0yNw&t=512s
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ŠPORT 
 

 Gibanje na svežem zraku (sprehod, kolesarjenje, rolanje, 

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

     

 

LIKOVNA UMETNOST 
 

 Danes imam zate pripravljen poseben izziv.  
Zagotovo že veš, da je od včeraj dalje obvezno nositi masko v 
vseh zaprtih javnih prostorih (trgovina, banka, pošta ...). 
Ker se mask ne da kupiti, bo danes tvoja naloga, da si jo izdelaš 
sam.  
Uporabiš lahko različne materiale: blago, papirnato brisačo, 
papir... Uporabi svojo domišljijo in izdelaj čim bolj domiselno, 
zabavno, odštekano ... masko, kar lahko. (Kupljene maske ne 
veljajo.) 
 
Po opravljeni nalogi, naredi sebek (selfie ) in mi fotografijo 
pošlji na mail. 
 

 

 

 

 

 


