
Ponedeljek, 4. 5. 2020 

SLJ: Pesem Zbudilka B 34 

Zamislite si čas, ko ste hodili zjutraj v šolo.  

Kaj vas je zbudilo?  

Kako ste se počutili? Ste se jezili?  

Bi še spali?  

Če imaš doma budilko, jo navij do konca in poslušaj njeno zvonjenje. 

Kaj mislite, kaj so zzzbudilne besede? 

 

Zjutraj je torej vsakdo jezen na budilko in njene zzzbudilne besede, tudi pesnik 
Boris A: Novak. On še posebej, zato budilki sploh ne pravi več budilka, ampak 
zzzbudilka. 
Prosi starše naj ti preberejo pesmico.  
Ali znaš odgovoriti na vprašanja: 

- Kdo sta književni osebi, ki ju srečamo v pesmi? 

- Kako vemo, da je deček in ne pesnik? 

- Kdaj se pesem dogaja? Kako vemo, da je to zjutraj? 

- Kako se začne jutro v pesmi?  

- Ali je budilkino zvonjenje prijetno? Preberite verze, ki govorijo o tem.  

Sedaj pa tudi sam večkrat preberi pesmico. Poskusi jo prebrati doživeto. 

V velik brezčrtni zvezek napiši naslov pesmi in pesnika. Na sredino nariši uro. 

Okrog nje pa prepiši  nekatere zzzzzbudilne besede, lahko dodaš tudi svoje 

besede. 

Boris A. Novak 

                                                     Zzzbudilka 

                        zzzvoni 

zzzver 

 



ŠPO:   Lovljenje in podaja žoge na mestu  

Ogrevanje: hoja in tek,  minuta počasnega teka po prostoru, nato pol 

minute hoje; 20 sekund hitrega teka, pol minute hoje. Dodatno ogrej 

zapestja.  

Pripomočki: žoga  

Tehnika meta: posebno pomembna je postavitev zamašna roka – 

nasprotna noga; npr. desničarji pri metu dajo naprej levo nogo. Vsak 

učenec naj ima svojo žogico (teniško/iz pene/iz blaga). Najprej samo z 

gibi nakazuj met.  

Met ob steno: postavi se pred steno, žogico meči ob zid in jo lovi.  

Podajanje žoge v paru: prosi nekoga od domačih, da ti pri tej nalogi 

pomaga. Vsak par dobi žogo, ki si jo podajata z zgornjo podaja (met 

žoge izpred prsi). Žogo lovita z obema rokama. Na začetku stojita tri 

korake narazen. Če lovilec žoge ne ujame, oba ostaneta na svojem 

mestu, če pa jo ujame, oba stopita korak nazaj. 

Sedaj pa se še sam poigraj z žogo, poskusi različne mete, na eni 

nogi, jo vodi, odbijaj, skratka zabavaj se. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAT:  MAT ODŠTEVAMO DE – D =DE 

 

Razlaga snovi s strani kolegic na spletu 
https://www.youtube.com/watch?v=fliLg0R7y0M&feature=youtu.be 

 

Preberi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V matematični zvezek napiši : ODŠTEVAMO ŠTEVILA DO 100 (DE – D = DE) 

Račune prepiši v zvezek , jih prikaži s ponazorili(kocke, paličice…), nariši in 

izračunaj.  

 

57 – 30 = 27    ●●●●●●● 

Kako računamo? 

Nastavimo 5 rdečih stolpcev (desetice) in 7 posameznih kock (enice), nato 3 

stolpce (desetice) odvzamemo. 

Narišemo: ●● ●●●●● (nato 3 stolpce prečrtamo). 

Pogledamo, koliko imamo skupaj D (2) in koliko E (7). 

ZAPIŠEMO REZULTAT (27). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fliLg0R7y0M&feature=youtu.be


72 – 30 = 42               ●● 
 

78 – 40 =  38                    ●●●●●●●● 
 

44 – 20 = 24                      ●●●● 

 

98 – 60 = 38                      ●●●●●●●●       
 

Računanje s stotičnim kvadratom: 

Pred seboj imaš stotička. Poiščeš število 57. 

PONOVIMO:  Če se po stotičku premikam za eno polje desno (+ 1 E), če greš 

levo  je ( - 1E), če se premakneš za eno polje navzgor (- 10 E oz. 1 D) ali če greš 

za eno polje navzdol od tega števila (+ 10 E oz 1 D). 

Številu 57 moraš odšteti 30, kar pomeni, da se moraš premakniti za 3 polja 

navzgor. Katero število dobiš? Tako je, to je število 27. 

 

Sedaj pa odpri DZ na strani 9 in reši 1. In 2. nalogo. 

 

SPO:  Praznika 

Prejšnji teden smo praznovali kar dva pomemba praznika. 

1.) Prvi praznik v ponedeljek, 27.4. - DAN UPORA PROTI 
OKUPATORJU. Spominjamo se dneva, ko so Slovenci sklenili, da se 
bodo med 2.svetovno vojno uprli Nemcem, Italijanom in Madžarom, 
ki so zasedli Slovenijo. Ta praznik je državni. Državne praznike 
praznujemo vsi prebivalci neke države. Spominjajo nas na dogodke iz 
zgodovine naše države. Izobesimo zastave in na prireditvah zapojemo 
himno. Se je spomniš? 



2.) Drugi praznik pa si praznoval 1. in 2. maja - PRAZNIK DELA. 
Spomnimo se, da bi morali vsi ljudje, ki delamo, dobiti pravično 
plačilo. Nekateri pri nas postavljajo mlaje. Na drevesu so pisani 
trakovi in zastava. Na predvečer praznika se kurijo kresovi. Za praznik 
je značilno nošenje nageljnov. Po večjih mestih prvomajsko jutro 
začnejo z budnico godbe na pihala (tudi letos ste jo lahko nekateri 
slišali). Praznik je mednarodni. Praznujejo ga tudi drugje po svetu.  

Sedaj pa boš odprl zvezek, vanj zapisal oba pomembna datuma in 
praznika ter zraven nekaj narisal, kar je primerno za ta praznik. 

 ZAPIS V ZVEZEK (lahko na eno stran ali vsak praznik na svojo stran) 
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