
PETEK, 27.3.2020 

Pa smo že na koncu tedna. Čakajo vas še petkove zadolžitve. Potem pa juhuhu, vikend! Lahko si boste 

malo odpočili. 

Danes pa bi še naredili: 

SLJ: Mala in velika pisana črka š 

Pišemo jo enako kot s, samo, da naredimo še strešico, ki pa se ne sme držati preostalega dela črke. 

Naredi vse naloge v belem delovnem zvezku  str. 104 in 105.  

V zvezek za pisanje napiši še eno vrstico malih pisanih š-jev in velikih pisanih Š-jev.  Iz delovnega 

zvezka moraš besede v zelenem okvirčku prepisati v zvezek za pisanje s pisanimi črkami. 

Prosim, da mi starši pošljejo fotografije o vašem delu v DZ in zvezku za pisanje na elektronski naslov: 

erika.cugelj@gmail.com 

 

MAT:  Besedilne naloge 

Na začetku matematike moram povedati, da sem pregledala matematične naloge na spletni vadnici 

Moja matematika. Večina je naloge uspešno opravila. Čestitam! Nekateri pa nekaj nalog niste 

naredili. Še imate možnost. Če se naloge ne prikazujejo več na spletni strani, si kar izberite podobne 

naloge in vadite, saj vaja dela mojstra. Naslednjič pa se bolj držite roka. Če ste imeli tehnične težave 

oz. težave z računalnikom ali kak drug tehten razlog, vam seveda opravičim neopravljeno domačo 

nalogo. V nasprotnem primeru pa … 

Danes boste naredili  str. 76 v modrem DZ.  

Preberite besedilne naloge. Napišite pravilen račun in natančen odgovor.  

Fotografije o opravljeni nalogi ni potrebno pošiljati. Zaupam vam in vašim staršem. 

 

GUM: Pesem Pleši, pleši, črni kos 

Večkrat poslušaj pesem Pleši, pleši, črni kos, ki jo imaš v  

Deželi Lilibi/Šolska ulica/Glasbena umetnost/Pesmice 2. 

Tako si boš zapomnil besedilo in melodijo. Ko boš pesmico znal, jo zapoj svojim staršem, bratcem, 

sestricam. 

 

SPO: Drevje in živali spomladi 

Ponovimo malo snov od včeraj. Naštej vse sestavne dele zvončka. Ali veš, zakaj imenujemo dve 

spomladanski roži pljučnik in jetrnik? Tu ti lahko pomagam. Pljučnik zato, ker je zdravilna rastlina in 

lajša bolezni pljuč. Jetrnik pa zato, ker ima liste v barvi in obliki jeter. 

Kaj se dogaja spomladi z drevjem in grmovjem. Kaj se je zgodilo s tvojo vejico s sprehoda? 

Drevje brsti in iz popka se razvijejo listki oz. cvetovi. 



Kaj počnejo spomladi ptice selivke? 

Kaj se dogaja z žabami? V petek (pred zaprtjem šole) smo šli do našega bazena. Se spomnite, koliko 

mresta, paglavcev in odraslih žab smo videli? Vse je kar mrgolelo. 

V zvezek za SPO napiši naslov POMLAD. Prepiši značilnosti pomladi, ki so zapisane v učbeniku na 

strani 56 spodaj v belem okvirčku. Pod zapis nekaj teh značilnosti pomladi tudi nariši. Če boš risal 

rožice, skušaj narisati točno take, kot so na fotografiji, str. 57. 

 


