
Dobro knjigo je treba večkrat vzeti v roke, vsakikrat se bralcu odkrijejo lepote in resnice. 
Branje nam odkriva življenje in svet, nam bogati srce in znanje. To je važno, zakaj brez 

bogastva srca ni mirnega sožitja med ljudmi in brez znanja ni mogoč napredek, po katerem 
vsi strmimo. 

France Bevk 

ČETRTEK 14.5.2020 

SLJ Utrjevanje znanja 
Branje 
Vadi branje. Poišči besedilo, ki ti ustreza in beri. Lahko se posnameš in se vrednotiš. 

MAT Utrdimo znanje pred ocenjevanjem 
Množenje 

Deljenje 

Dodatne vaje poštevanka 

Na Lilibi.si poišči še dodatne vaje poštevanke in poskušaj biti čim hitrejši.  

Preko Mojamatematika3 utrdi še znanje poštevanke. 

TJA 1. Days of the week (dnevi v tednu) 

Poslušaj pesem.  

Ponovi izraze za dneve v tednu. 

Poskušaj peti zraven. 

Days of the Week Song | The Singing Walrus 

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

V zvezek zapiši naslov DAYS OF THE WEEK 

Po vrsti zapiši imena za  dneve: 
MONDAY 

TUESDAY 

WEDNESDAY 

THURSDAY 

FRIDAY 

SATURDAY 

SUNDAY 

Opazil boš, da je pri vsaki besedi na koncu »day«.  

To pomeni dan. 

2. V delovnem zvezku poišči stran 58 . 

 Naloga številka 9: 

Dopiši dneve v tednu. Poimenuj jih. 

 Naloga številka 10: 

Preberi tabelo. 

Primer št. 1:  

It's Tuesday. (Je torek.) It's windy (Je vetrovno.) 

V tabeli pošči Tuesday. Ali je vetrovno? 

Ker je res vetrovno, naredimo kljukico. 

Tako reši še ostalih pet primerov. 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_1.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_deljenje.html
https://interaktivne-vaje.si/brezknjige/nove_objave.html
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ


ŠPORT GIMNASTIČNE VAJE S KARTONOM (10 × 15cm)  
Za veje potrebuješ karton. Vsako vajo ponovi vsaj 10 ponovitev. 

 
 



DODATNE VAJE ZA VEDOŽELJNE 

MAT: 

Branjevka je na tržnico pripeljala 100 kg krompirja. Dopoldne ga je 

prodala 47 kg, popoldne pa 12 kg manj kot dopoldne.  

Koliko kilogramov krompirja je prodala v celem dnevu? 

R: 

Odgovor:  

Ali ji je ostalo še kaj krompirja?   

Koliko kilogramov krompirja ji je ostalo? 

R: 

Odgovor:  

Rešitve: 

Branjevka je na tržnico pripeljala 100 kg krompirja. Dopoldne ga je 

prodala 47 kg, popoldne pa 12 kg manj kot dopoldne.  

Koliko kilogramov krompirja je prodala v celem dnevu? 

47 kg – 12 kg = 35 kg 

47 kg + 35 kg = 82 kg                         

Odgovor: V celem dnevu je prodala 82 kg krompirja. 

Ali ji je ostalo še kaj krompirja?  DA NE 

Koliko kilogramov krompirja ji je ostalo? 

100 kg – 82 kg = 18 kg 

Odgovor: Ostalo ji je 18 kg krompirja. 

 



Razporedi geometrijske like v Carrollov prikaz. 

   
 

   

 

R RU Z R R M M  

Legenda: Z – zeleno; R – rdeče; M – modro; RU – rumeno 

 

 

 

MODRO 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

Rešitve: 

MODRO 



Razporedi geometrijske like v Carrollov prikaz. 

   
 

   

 

R RU Z R R M M  

Legenda: Z – zeleno; R – rdeče; M – modro; RU – rumeno 

 

 

 

MODRO 
  

 

 

        
 

 
 

 

 

SLJ: 

Napiši velike začetnice, kjer je treba in postavi ustrezna ločila.  

Očetov bratranec tadej je potoval po franciji 

pazi ovinek 

tia uroš in dejan so veslali po reki soči 

takoj pospravi sobo 

dedku tonetu je padel klobuk z glave 

vsako leto pošljem razglednico z morja  

z mize sem odnesel krožnik 

MODRO 



Rešitve: 

Očetov bratranec Tadej je potoval po Franciji. 

Pazi, ovinek! 

Tia, Uroš in Dejan so veslali po reki Soči. 

Takoj pospravi sobo! 

Dedku Tonetu je padel klobuk z glave. 

Vsako leto pošljem razglednico z morja.  

Z mize sem odnesel krožnik. 

 

V paru besed z rumeno barvico pobarvaj pravilno zapisano besedo. 

živlenje/življenje pravljica/pravlica knjiga/kniga 

mravla/mravlja kon/konj uhelj/uhel 

pentla/pentlja knjiga/kniga krošna/krošnja 

srnak/srnjak domišljija/domišlija krogla/kroglja 

 

 

Rešitev: 

V paru besed z rumeno barvico pobarvaj pravilno zapisano besedo. 

živlenje/življenje pravljica/pravlica knjiga/kniga 

mravla/mravlja kon/konj uhelj/uhel 

pentla/pentlja knjiga/kniga krošna/krošnja 

srnak/srnjak domišljija/domišlija krogla/kroglja 

 

 

 

 

 

 



SPO: 

Na poti na morje ob avtocesti opaziš vetrovno vrečo. 

  

Kaj lahko sklepaš?  

Zakaj tako sklepaš?  

Rešitev: 

Kaj lahko sklepaš? Sklepam lahko, kakšna je hitrost/moč in smer vetra. 

Zakaj tako sklepaš? Zaradi položaja vetrovne vreče. 

Oglej si vremensko napoved in odgovori. 

 

 
Kakšno je vreme v glavnem mestu Slovenije?  
Kje bo v popoldanskem času topleje, v Kranju ali v Novi Gorici?  
V katerem kraju bo zjutraj najnižja temperatura?  
Kje v Sloveniji bo deževalo? 

Koliko krajev v Sloveniji bo imelo popoldne temperaturo 25 C?  

Rešitev: 

popoldanska 

temperatura 
jutranja 

temperatura 

19 25 



Kakšno je vreme v glavnem mestu Slovenije? Delno oblačno. 
Kje bo v popoldanskem času topleje, v Kranju ali v Novi Gorici? V Novi Gorici. 
V katerem kraju bo zjutraj najnižja temperatura? V Ratečah. 
Kje v Sloveniji bo deževalo? Nikjer. 

Koliko krajev v Sloveniji bo imelo popoldne temperaturo 25 C? 5 

 

 



 

 



 


