
Sreda: 13. 5. 2020 

ŠPO: Vaje za ravnotežje 

1. 
Hoja po hlodu/vrvi 

naprej in »vrikverc« 
nazaj. 

 

 

4. 
Hoja po vseh štirih 

naprej in »vrikverc nazaj 
(NE po kolenih!) 

    

 

2. 
Hoja bočno v obe 

smeri. 
 

 

5. 
»Račja hoja« naprej in 

nazaj. 

 
 
 

3. 
Hoja po prstih naprej 
in »vrikverc« nazaj 

 

 

6.  
Poskoki naprej po levi 
nogi - roke na deblu. 

Poskoki naprej po desni 
nogi – roke na deblu. 

 

   
 

Vaje ravnotežja na mestu: 

Najprej vaje naredi na tleh. V tabelo zapiši koliko časa si zdržal.   

Nato iste vaje naredi še na deblu (debelejši vrvi) in ponovno zapiši čas. 

1. vaja:    2. vaja:    3. vaja:     4. vaja:  

 

VAJA ČAS NA TLEH ČAS NA DEBLU / VRVI 

1. vaja 
                    (max 1 min) 

 

2. vaja   

3. vaja   

4. vaja   



MAT:  ODŠTEVAMO DE – DE = DE 

Danes bomo računali na malo krajši način. Odpri DZ str. 11. Rešili 

bomo 6.nalogo. 

Račun: 88 – 56 = 32 

7.nalogo reši samostojno. Vem, da ti bo šlo. Ponovimo: na prvo 

nogico, črtico zapiši desetico in na drugo enico ter izračunaj. 

DZ/11  NAL. 8 (1. KUPČEK) reši v matematični zvezek PIŠI Z 

NALIVNIKOM. Ne pozabi zapisati VAJA. 

  47 –22 = 27 – 2 = 25 

        /  \ 

        20   2 

Ko računaš v zvezek, pazi da izpustiš dovolj vrstic  

za črtici oz. nogici.   

 

REŠITVE: 

54 – 43 = 14 – 3 =11     

       /  \ 

     40    3 

 

64 –23 = 44 – 3 =41     

       /  \ 

     20    3 

KAKO IZRAČUNAMO: 

OBVEZNO MORAMO GOVORITI NAGLAS: 

»Pod odštevancem naredimo dve črtici (nogici). 

Odštevanec razdelimo na D in E. Na prvo (črtico, 

nogico) zapišemo  20, na drugo 2. Nato najprej 

izračunamo  

 47 –20 =27. Nato  od 27 odštejemo  2. Zapišemo 
rezultat  25.« 

 



 

76 –21 = 56 –1= 55    

       /  \ 

     20    1 

VAJA DELA MOJSTRA! VEM, DA TI JE USPELO! 

*** Kdor želi lahko reši še naslednje račune: 

79 – 31 = 

68 – 25 = 

37 – 21 = 

59 – 17 = 

99 – 33 = 

 

SLJ: Nadaljevanje pravljice 

Danes lahko svojo pravljico dopolniš: 

- dorišeš podrobnosti v njej; 

- pregledaš zapis in poiščeš napake; 

- vadiš tekoče in doživeto branje pravljice (ali pripovedovanje); 

- na prvo stran napiši tudi avtorja – to si ti; 

Prvi šolski dan prinesi pravljico s seboj, da se boš lahko z njo pohvalil 

sošolcem. 

Če si se odločil za drugo nalogo – zapis povedi, opravi naslednje naloge: 

- tekoče beri povedi, ki si jih napisal;  

- poišči poljubno pravljico in jo preberi; 

- v Vseveda nariši čudežni predmet;  

- napiši, kakšno moč ima; 



SLJ: Prepis  s pisanimi črkami 

Besedilo prepiši s pisanimi črkami v Š zvezek. Pazi na veliko začetnico in 

ločilo pri povedih.                                       (Prosim, pošlji mi rešeno nalogo.) 

 

Erin     nima   muce. 

Ana     noče   meča. 

Oče   Ivan   ima   meč. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPO: MEŠAM IN LOČUJEM 

Prejšnji teden si spoznal, da zmes nastane iz dveh ali več snovi. 

Ali si se kdaj igral v peskovniku s sitom? 

                               

Kaj si pravzaprav takrat počel? Ločeval si zmes mivke in kamenčkov. 



Kaj ostane na situ, ko daš skozi sito zmes mivke in kamenčkov? 

Kamenčki. Ali bi lahko to naredil še kako drugače?  

Ločevanje zmesi s pomočjo sita rečemo sejanje. 

 

Ali si videl kdaj starše, da bi uporabljali cedilo? 

Poznamo več vrst cedil, postopek pa imenujemo 

precejanje. 

 
 
 

Ločujemo tudi z magnetom. Ta način ločevanja imenujemo ločevanje 
z magnetom. 
 
 
Tudi naši prsti so odličen pripomoček za ločevanje zmesi. Kadar si 

pomagamo s prsti rečemo, da je to prebiranje. Lahko pa so 

pomagamo tudi s pihanjem. 

Odpri DZ str. 97 in preberi besedilo. Nato pa reši v Mali knjižici 

poskusov in opazovanj v DZ str.19. Če kakšne sestavine nimaš doma, 

jo zamenjaj s podobno. 

 


