
Živjo! Kako ste kaj? Upam, da ste preživeli lep vikend. Kaj ste počeli? Ali ste kaj 

zanimivega doživeli? Vsak ponedeljek smo se v šoli pogovarjali o vikendu. O 

tem ste zelo radi govorili in temu smo namenili kar precej časa.  

Mi smo doma kosili travo. Posadila sem še nekaj rož v korita in sadike paprike in 

paradižnika na vrtu. Okopavali smo tudi krompir. V soboto zvečer smo imeli 

piknik. V nedeljo pa smo šli na dolg pohod.  

 

Kaj pa vi? 

Vaše doživetje mi boste pisno sporočili. V zvezek za pisanje boste napisali 

naslov: Med vikendom 

Napisal(a) boš besedilo z vsaj petimi povedmi. Pisal boš s pisanimi črkami, saj 

zdaj če vse poznamo. Pazi na veliko začetnico. 

 

 

Starše prosim za fotografijo izdelkov. 

SLJ:  Mavrična ribica (M. Pfister) 

Danes bomo spoznali zanimivo in poučno zgodbico. Morda jo kdo izmed vas že 

pozna? To je pravljica o Mavrični ribici. 



 

Preberi besedilo v berilu na strani 88, 89. Nato 

ustno odgovori na spodnja vprašanja. Čisto 

spodnje naloge  (v bolj bledem tisku) ni 

potrebno narediti. V zvezek za pisanje napiši 

naslov:  

Mavrična ribica (Marcus Pfister)  

in nariši ribico, ki se je že spremenila v bolj 

prijazno ribico ter vsaki ribici podarila eno 

svojo mavrično luskico. Tako je imela okrog 

sebe spet veliko prijateljic. 

 

 

MAT: Računam do 100 

Odpri modri delovni zvezek na strani 14 in reši naloge. Pri prvi nalogi moraš iz 

treh števil tvoriti 4 račune. Dva računa morata biti računa seštevanja, dva pa 

odštevanja. Vedeti moraš, da je pri seštevanju rezultat (vsota) največje število 

in da seštevanca lahko zamenjamo. Pri odštevanju pa moraš na prvo mesto 

(mesto zmanjševanca) dati največje število. Enkrat je odštevanec eno število, 

drugič pa drugo. Bo šlo? 

Nato reši še spodnje naloge.  

Bolj zahtevna je tretja naloga. Lotiš se jo tako, da najprej izračunaš prvi del 

računa, si zapišeš vmesni rezultat in nato izračunaš do konca. 

 

ŠPO: Nogometne igre 

 
Če se da, pojdi s starši na sprehod. S seboj vzemi 
žogo. Poišči primeren (pokošen) travnik in tam žogo  
brcaj  sem in tja. Če imaš kakšnega družinskega člana, 
ki bi hotel sodelovati, si žogo podajajta v paru. Lahko 
si narediš tudi poligon in žogo z nogo vodiš v slalomu. 
 
 



 

 


