
ČETRTEK, 14. 5. 2020 

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. 

SLJ: Prepis  s pisanimi črkami 
Besedilo prepiši s pisanimi črkami v Š+D zvezek. Pazi na veliko začetnico in ločilo 

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

 

                 Vaja 

vrvica     cev     vreča     reven     črv      

nova     ime     ena     vena 

Ivan     Ema     Anica     Una     Nena      

Mimi     Voranc     Rene     Cene 

Mara noče Nenine vreče. Erna ima vrv. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAT: ODŠTEVAMO: DE – D =DE 

V matematični zvezek izračunaj račune za nalepko. 

73 – 40 =                                     81 – 70 = 

56 – 20 =                                     99 – 30 = 

44 – 10 =                                     65 – 50 = 

97 – 60 =                                     78 – 20 = 

***************************************** 

25 + 13 =                                     47 + 21 = 

42 + 45 =                                     53 + 35 = 

😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 

 

Ponovimo : 

 

75     -      40     =   35 
zmanjševanec                  odštevanec                  razlika 

Če želiš, si to lahko zapišeš tudi v matematični zvezek, da ne pozabiš! 

 
Sedaj pa odpri DZ na strani 10 in reši celo stran. Pri besedilnih nalogah ne 
pozabi, da si pomembne podatke podčrtamo, obkrožimo. Podčrtamo tudi 
vprašanje, saj moramo na koncu napisati odgovor. 

 
 

GUM - GRAFIČNI ZAPIS GLASBE 

1. Zapoj svojo najljubšo pesmico, ki smo se jo učili v drugem razredu. V pomoč 

ti je lahko povezava: 

 https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2


2. Danes bomo glasbo – ritem ustvarjali sami. S pomočjo kartončkov poskusi 

večkrat ponoviti ritem. Lahko si sestaviš tudi svoj zapis in svoje znake. 

udarec po kolenih:  

plosk:  

tlesk:  

butnemo z nogo ob tla:  

roke damo v zrak:  

 
 
 
  PONOVI 5 KRAT 

 
 
 
 

 PONOVI 5 KRAT 

 

 

3. Poslušaj glasbo in si sestavi ritem ter ga izvajaj ob poslušanju. 

https://www.youtube.com/watch?v=nlXq7wwjtHY 

 

*** Neobvezen izziv: Poskušaj ponoviti ritem na posnetku. Povabi tudi družino. Posnetek je v 

angleščini, a brez skrbi. Posnemaj le ritem. Lahko si izmislite tudi družinsko verzijo. Veliko 

zabave. 

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

 
Ostanite zdravi. 

Lep pozdrav 

                     Učiteljica Maja     😊 

 

 

                                                                                Pu je vprašal: "Kateri dan je danes?"  

                                                                                                    "Danes," mu odgovori Prašiček.  

                                                                                                    "O, moj najljubši dan!" zavzdihne Pu. 

https://www.youtube.com/watch?v=nlXq7wwjtHY
https://www.youtube.com/watch?v=FRKazZjEvTQ

