
 

In že je pred nami sreda. Želim vam uspešno reševanje. 

 

ŠPO: Vadba ob računalniku 

Ker je zunaj bolj mrzlo, sem se odločila, da ti pripravim nekaj vaj, ki jih boš 

lahko izvajal v hiši ob računalniku. Zraven pa boš utrjeval še angleščino.  

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

 

SLJ: Mala in velika pisana črka b, B 

 

Oglej si pravilni zapis črk na spodnji povezavi. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

Pri malem pisanem b-ju moraš paziti, da je navpična črta navzdol ravna »kot sveča« in da narediš 

majhno rokico. Veliki pisani B pa se piše zelo podobno kot D, samo da ne naredimo zanke in da ima B 

dva trebuščka. 

V belem delovnem zvezku naredi vrstice, ki vsebujejo mali in veliki pisani b, B. 

Starši naj ti v zvezek napišejo črke, besede in povedi na fotografiji. 

(Opravičujem se za slabo sliko. Sploh ne vem, kako naj jo izboljšam. 

Najbrž moj telefon ni najboljši za fotografiranje. Da boš bolje videl, jo 

povečaj s kliki na plus v desnem spodnjem kotu.) 

 

Nadaljuj do konca vrstice. Povedi pa zapiši še v novo vrstico. 

Starše prosim za fotografijo strani v zvezku za pisanje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


 

GUM: Ples Čokolada 

Je tudi vam ostalo še kaj velikonočnih čokoladnih jajčkov? Pojej kakšnega za energijo, 

potem pa zapleši tale ples. 

https://www.google.com/search?q=ples+%C4%8Dokolada&oq=ples+%C4%8Dokolada&aqs=chrome..

69i57j0.6043j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

SPO: Skrbim za okolje 

Odpri zeleni učbenik na strani 6. Natančno preberi besedilo in si oglej slike. Znak na vrhu učbenika je 

znak za ekošolo. Tudi naša šola je vključena v številne ekološke akcije in projekte (zbiranje starega 

papirja, skrb za gredice, ločeno zbiranje odpadkov po razredih, imamo tudi slikovna  opozorila ob 

stikalih in pipah, da varčujemo z električno energijo in vodo …).   

Oglej si še spodnji posnetek. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic 

Spodnje naloge v belem okvirčku ni potrebno narediti, se pa s starši pogovorite, kako vi skrbite za 

okolje.  

22. april je dan Zemlje in takrat bomo imeli tehniški dan. Prek računalnika boste izdelovali stvari iz 

odpadne embalaže.  

 

DOP/DOD: MAT 

 V zvezek za matematiko napiši naslov VAJA in nato prepiši in izračunaj račune: na pamet, s prsti ali z 

različnimi ponazorili. Poskusi s prsti. 

 

12 – 4 = _____ 
 

40 + 50 = ______ 66 + 4 = ______ 

_____ - 5 = 10 
 

100 – 30 = ______ 80 – 3 = _______ 

9 + _____ = 19 
 

45 + 3 = ______ 88 – 6 = _______ 

______ + 8 = 19 
 

56 – 6 = _______ 30 + 9 = ________ 

 

https://www.google.com/search?q=ples+%C4%8Dokolada&oq=ples+%C4%8Dokolada&aqs=chrome..69i57j0.6043j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ples+%C4%8Dokolada&oq=ples+%C4%8Dokolada&aqs=chrome..69i57j0.6043j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic


 

 

 


