
Ponedeljek, 11. 5. 2020 

SLJ: Moja pravljica 

Ponovimo: 
Kako se po navadi začnejo pravljice?(nekoč, pred davnimi časi, za devetimi 
gorami….) 
Kateri so čudežni predmeti? (škarjice, svetilka, prstan, mizica, lonček, kronica ..) 
 
Zdaj veste že toliko o čarovnijah, čarobnih predmetih in čudežnih verzih, da si 

lahko sami izmislite svojo pravljico. 

- Izdelaj knjižico (knjižica naj vsebuje 6 do 8 listov).   

- Na naslovno stran nariši čudežni predmet, ki si si ga izmislil. 

- Na prvo notranjo stran napiši čudežne besede, ki povzročijo čarovnijo 

(izmisli si čudežni verz).   

- Izmisli si svojo pravljico. Na naslednjih straneh jo lahko napišeš, narišeš ali 

pa narišeš in napišeš.  

Če se odločiš, da boš pravljico samo narisal, jo moraš ob sliki tudi 

pripovedovati. 

Pravljico lahko nadaljuješ tudi v naslednjih dneh.  

Lahko pa izbiraš:  

Namesto pravljice opravi naslednjo nalogo: 

V povedih uporabi besede: šivilja,  Bogdanka, grad,  grajska gospa, ptiček, 

škarjice hrustalke. 

Povedi napiši v Š zvezek. Vsaka poved mora imeti najmanj 5 besed. 

Svojo pravljico oziroma povedi moraš znati tudi gladko  prebrati. 

 
 

 

 



ŠPO: Preval naprej 

Pripravi si blazino za na plažo, si poglej posnetek in naredi preval naprej. 

Demonstracija prevala naprej 

https://www.youtube.com/watch?v=zy5qrh6vABM 

 

MAT:  ODŠTEVAMO DE – DE = DE 

NASTAVIMO 7 stolpcev – 7 desetic in 4 posamezne pike - 

enice, nato odvzamemo 4 stolpce in 3 pike. (prečrtamo 4 

stolpce in 3 pike) 

●●●● 

ZAPIŠEMO RAČUN: 

  74 – 43 = 74 – 40 – 3 = 34 - 3 = 31 

          /  \ 

        40   3 

 

V zvezek zapiši naslov 

                   Vaja  
ODŠTEVAMO DE – DE = DE  
  

 

 

POZOR: 

Sedaj delamo nogice (se jih 

spomniš?), zato spusti  3 vrstice, da 

bo pregledno, ko boš zapisal 

naslednji račun. 

https://www.youtube.com/watch?v=zy5qrh6vABM


Nariši in zapiši račun: 

●●●● 

RAČUN: 

 74 – 43 = 74 – 40 – 3 = 34 - 3 = 31 

          /  \ 

        40   3 

 KAKO RAČUNAMO? Pod odštevanec naredimo dve črtici (nožici, nogici). 

Odštevanec razdelimo na D in E. Na prvi nogico zapišemo 40, na drugo 3. PREPIŠEMO 

74 , ODŠTEJEMO 40 IN NATO  ODŠTEJEMO ŠE  3.  Nato najprej izračunamo  74 – 40= 

34. Nato  od 34 odštejemo  3. Zapišemo rezultat. 

 *Računanje s pomočjo stotičnega kvadrata:  

NA PRIMER: Si na polju številka74.  Pojdi 4 polja po stolpcu navzgor. 

Kam prideš? (74 –40 =34) Ker moraš odšteti še tri enice, se prestaviš 

še tri polja levo in si na številki 31. 

 Zapiši in izračunaj 

 65 –21 = 65 – 20 – 1 =  45 - 1 = 44 

        /  \ 

     20   1                        



 

57 –35 = 57 – 30 – 5 = 27- 5 = 22 

       /  \ 

     30   5 

 

78 – 41 =78 – 40 – 1= 38 – 1 = 37                                           

        /  \ 

         40   1 

 

Poskusi še sam rešiti na podoben način: 

57 – 23 = 

75 – 34 = 

49 – 31 =  

 

 

 

 

 

 



SPO: Veter in oblaki 

Dobro si oglej spodnji sličici. Kaj vidiš na sliki, imata mogoče sliki kaj 

skupnega? 

       

Glede na sliki, lahko predvidevamo, da je ob posnetku zelo močno 

zapihal veter. 

Kaj pa je veter? Veter je vremenski pojav, je gibanje zraka. Vetrovi se 

med seboj razlikujejo po jakosti (kako močno pihajo-se gibljejo) in 

smeri iz katere pihajo. 

Ko veter ne piha, je brezvetrje.  

Veter vpliva na življenje ljudi, živali in rastlin. Mogoče veš kako? 

Pomagaj si s spodnjimi sličicami. 

   

      

    

 

 



Veter premika oblake. Oblake sestavljajo vodne kaplice ali delčki ledu 

- kristalov. Iz oblakov lahko dežuje, sneži ali pada toča. Poznamo več 

vrst oblakov. Zagoto veš, kakšno vreme bo prinesel oblak na sliki. 

   

 

Vremenoslovec je oseba, ki opazuje vreme. Za opazovanje pa 

potrebujejo različne naprave. Med njimi tudi vetromer – naprava za 

merjenje hitrosti metra in vetrokaz – naprava, ki nam kaže smer 

vetra. 

Vremenar ali napovedovalec vremena je oseba, ki nam vreme 

napove. 

Sedaj pa odpri DZ str. 93. Najprej preberi besedilo o vetru in oblakih, 

nato pa na strani 94 reši 2. ,3. In 4. nalogo. 

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

MALI RAZISKOVALEC (neobvezen del, naredi če te zanima) 

NAREDIMO DEŽ IN OBLAKE 

Potrebuješ:  

 veliko stekleno skledo ali kozarec  

 kovinski krožnik ali posodo, s katero lahko pokriješ skledo  

 sol  

 žlico  

To je NEVIHTNI OBLAK. 

Prinaša nam nevihte s točo, 

lahko tudi viharje.  



 kuhinjske zaščitne rokavice  

 žličko  

 sprej za lase  

Odraslega prosi, naj ti zavre vodo in jo hladi 2-3 minute. Vročo vodo 

naliješ v stekleno skledo do polovice. Vanjo vmešaj žličko soli. Z žličko 

zajemi vodo in jo poskusi. Je slana?  

Z rokavicami primi kovinsko posodo in jo drži nad stekleno skledo. Naj 

bo med stekleno in kovinsko posodo nekaj centimetrov prostora. 

Opazuj kaj se dogaja?  

Že pada »dež«? Naberi ga v žlico in poskusi.  

Sedaj pa stekleno posodo pokrij s kovinsko. Počakaj približno pol 

minute.  

Odkrij kovinsko posodo, z lakom za lase poškropi v stekleno posodo 

ter hitro zapri.  

Opazuj približno pol minute, kaj se dogaja.  

Odstrani kovinsko posodo in… Nastal je oblak. 

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

 

 


