
SLOVENŠČINA 

 

Četrtek 2. 4. 2020  

Na list papirja ali v zvezek napiši, na kaj pomisliš, ko slišiš 

besedo ONESNAŽEVANJE. Vprašaj tudi mamico in očeta, kaj bi 

onadva zapisala. 

Nato poiščeš v elektronskem učbeniku na strani 59 in 60 

besedilo SKRBIMO ZA OKOLJE. Prvo besedilo prebereš po tiho. 

Nato ga ponovno preberi na glas. Prosi nekoga od staršev da te 

posluša. Ko prebereš prvi odstavek obnoviš, kaj si bral. Potem 

bereš dalje in spet obnoviš besedilo. In tako naprej.  

 

Petek 3. 4. 2020  

Ponovi vse male in velike pisane črke, ki smo se jih do sedaj 

naučili.   

UČILI SMO SE ŽE: A, C, Č, E, I, L, M, N, O, R, S, Š, T, U, V, Z, 

Ž 

Napiši jih v zvezek. Iz teh črk sestavi še nekaj besed, in jih 

zapiši s pisanimi črkami. 

 

 

Preberi spodnje besedilo. 

V brezčrtni zvezek napiši naslov zgodbe in odgovori na 

vprašanja. Odgovarjaj s celimi povedmi. Nariši knjižna junaka. 

 

1. Kdo nastopa v besedilu? 

2. Kje sta se junaka prvič srečala? 

3. Zakaj je hotel lev miško požreti? 

4. Kakšna je bila past, v katero se je ujel lev? 

5. Kakšno je sporočilo zgodbe? 

 



La Fontaine: MIŠKA IN LEV 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

 

Četrtek 2. 4. 2020  

Rešuješ naloge v DELOVNEM ZVEZKU na strani 61. 

 



 

  

V elektronskem učbeniku na strani 73 si pogledaš rešen primer 

z jajčki. Prebereš besedilno nalogo, račun in odgovor. 

Nato odpreš DELOVNI ZVEZEK na strani 65 in rešuješ 1. 

nalogo.  

Ko boš imel vse prav, se loti še 2. in 3. naloge. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
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 Vprašaj doma. 
 

   Kaj so odpadki? Kje nastanejo?  

Kam odlagamo odpadke? Zakaj jih odlagamo v zabojnike?  

 
Zakaj odpadke zbiramo ločeno? 
 
Kaj spada med biološke odpadke? 
  
Kam jih odlagamo? Kaj je to kompostnik? Čemu služi? 
 
Kateri odpadki sodijo med nevarne odpadke? 

Kam sodijo prazni deodoranti, stara zdravila, baterije, laki …?  

 

V učbeniku na strani 64 preberi besedilo. Znak pri katerem Lili 

sprašuje, kaj pomeni je EKO ŠOLA. 

V brezčrtni zvezek nariši ali napiši, kako vi doma skrbite za 

okolje.  



 

GLASBENA UMETNOST 
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Odpreš spletno stran https://www.lilibi.si/ 

Greš v ŠOLSKO ULICO 1-2, GLASBENA UMETNOST, PESMICE 1 in 

PESMICE 2. Poišči si tiste pesmi, ki smo se jih že učili in jih poslušaj. Ob 

poslušanju jih še zapoj. 
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Odpreš spletno stran https://www.lilibi.si/ 

Greš v ŠOLSKO ULICO 1-2, GLASBENA UMETNOST, PESMICE 1 in 

PESMICE 2. Poišči  pesmi, ki te spominjajo na pomlad. 

Na spletni povezavi https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/64590458 imaš 

poučen posnetek o pihalni godbi. Priporočam ti, da si ga ogledaš. 

 

ŠPORT 
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Da se malo razgibaš! 

Klikni na povezavo  https://youtu.be/4FcAMjALF3Q 

 

https://www.lilibi.si/
https://www.lilibi.si/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/64590458
https://youtu.be/4FcAMjALF3Q?fbclid=IwAR0UEONOm6xeTXGjfKUgG9IQ5oJDVdRgjAXovSUXDS-MQHEaocPPLyyMk-Y

