
Pozdravljeni dragi starši in učenci. 

Upava, da ste vsi zdravi. Dva tedna dela na daljavo je za nami. Hvala vam za vso pomoč in 

podporo, ki jo namenite vašim otrokom pri opravljanju dela. Kot kaže, bomo tudi v 

prihodnjem tednu delali na ta način. Upava, da delo ni bilo prezahtevno. Skupaj nam bo 

uspelo. 

Za vse povratne informacije, morebitna vprašanja in predloge sva vam na voljo na 

polonca.gole@os-mirna.si in viljemina.gracar@os-mirna.si 

Ostanite zdravi.      Razredničarki Vilma in Polonca 

Mirna, 26.3.2020 

 

1. SLJ: V berilu, v kazalu poišči naslednje odlomke in jih preberi. V zvezek -A napiši 

naslov in datum ter odgovori na vprašanja pod odlomkom. Nariši tudi ilustracijo. 

 ponedeljek : Težave in sporočila psička Pafija 

 torek: Pekarna Mišmaš 

 sreda: Ostržek 

 četrtek:Grdi raček 

 petek: Veveriček posebne sorte 

 

 

 

2. MAT: V DZ 3. del reši naloge do strani 12. Naloge, ki imajo zraven narisan svinčnik, 

reši v karo zvezek. Besedilnih nalog ni potrebno prepisovati. 

 ponedeljek: Simetrija str. 5, 6. 

 torek: Ponovim str.7. 

 sreda: Skladni liki 8, 9. 

 četrtek: Črta, točka 10, 11, 12. 

 petek: Besedilne naloge  - spodaj v okvirčku (izberi jih vsaj 5) 
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                                                             Rešujem problem 
 
Kako rešujemo besedilne naloge? Reši naslednje naloge v zvezek za matematiko. Ne 
pozabi na naslov (Rešujem problem) in datum. 
 

1. V ptičjo hišico gre lahko 7 vrabčkov. Koliko vrabčkov ostane zunaj, če je hišic 6, 

vrabčkov pa 53? 

 

2. V bonbonjeri je 5 vrst in v vsaki vrsti 8 bonbonov. Nežka vzame iz škatle  5 

bonbonov. Koliko bonbonov ostane v bonbonjeri? 

 
 

3. V slaščičarni so v četrtek dopoldne prodali 6 kepic sladoleda, popoldne pa štirikrat 

več kot dopoldne. Koliko kepic sladoleda so prodali v četrtek? 

 

4. Tina je posadila 21 tulipanov, Vesna pa trikrat manj. Koliko tulipanov sta posadili 

skupaj? 

 
 

5. Knjiga ima 30 strani. Tiana je prebrala 5 strani, Klara pa štirikrat več strani kot 

Tiana. Tomaž je prebral 16 strani manj kot Klara. Koliko strani je prebrala Klara in 

koliko Tomaž? 

 

6. Dedek je star 72 let, babica je štiri leta mlajša. Vnuk Hubert je osemkrat mlajši od 

dedka. Koliko je stara babica in koliko vnuk Hubert? 

 
 

7. V Smoletovi garaži so bili parkirani dva avtomobila in trije motorji. Koliko koles so 

imela vsa vozila skupaj? 

 

8. V sobi je 5 miz. Ob vsaki mizi so 4 stoli. Koliko nog imajo stoli okrog ene mize? 

Koliko stolov je v sobi? Koliko nog imajo vse mize skupaj? Koliko nog imajo vse 

mize in stoli skupaj? 

 
 

9. Na kmetiji pri Kovačevih imajo več kot eno kravo in več kot enega petelina. Te 

živali imajo skupaj 16 nog. Koliko je lahko na tej kmetiji krav in koliko petelinov? 

Poišči vse možnosti. Nariši.  

 

10. Očka in mama sta šla z otroki in dvema psoma na sprehod. Skupaj so imeli 20 nog. 

Koliko otrok je bilo v tej družini? 

 
 

 



11. Simona je stara 7 let, njen bratec sedemkrat manj, njen očka pa 7 krat več. Koliko 

je star Simonin bratec in koliko njen oče? 

 

12. Katero število moraš deliti s 7, da dobiš količnik 7? 

 
 

13. Izračunaj (Pazi, prednost ima množenje.): 
 

3 x 4 + 9 =                                                  6  + 7 x 4 = 
4 + 9 x 9 =                                                  6 + 2 x 0 = 
7 x 7 + 5 x 5 =                                            2 x 0 + 5 = 
0 + 8 x 9 =                                                  9 + 8 + 4 x 6 = 

 

 

 

 

  

3. SPO: V soboto, 21. marca je bil prvi pomladni dan.  

 V zvezek za okolje, čez dve strani, napiši (prepiši) miselni vzorec z naslovom 

POMLAD. Vanj vpiši vse pomembne značilnosti pomladi. Lahko tudi še kaj 

dodaš. 

 
 

 Učbenik za okolje str. 61. Izdelaj marioneto.  



4. LUM: Risanje po opazovanju. Najlepši pogled skozi domače okno.(Uporabi 

svinčnik in list A4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ŠPO: Športna abeceda, igre z žogo, kolebnico. Vaje ponovi vsak dan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. GUM:  

 Učenje pesmi Mamica je kakor zarja. Na povezavi si lahko poslušaš 

posnetek pesmi in se jo naučiš na pamet.  V zvezek za glasbo napiši naslov 

Mamica je kakor zarja in nariši ilustracijo. Pošiljam ti tudi besedilo. Če lahko, 

si ga natisni in prilepi v zvezek.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x99csKmzXBA 

 

 Pripravi koncert za starše.  

 

Mamica je kakor zarja               (Ljudska) 

 

Mamica je kakor zarja,  

zjutraj se smehlja, 

ko še dete v postelji se s sanjami igra. 

                 

In zato nikdar nikomur je ne dam,  

eno le na svetu širnem mamico imam. 2x 

 

Mamica je kakor luna, 

vse noči bedi, 

da počiva njeno dete mirno brez skrbi. 

 

In zato nikdar nikomur je ne dam,  

eno le na svetu širnem mamico imam. 2x 

 

Mamica je kakor sonček,  

srček njen je zlat 

kakor žarek, ki posije iz nebeških vrat. 

 

In zato nikdar nikomur je ne dam,  

eno le na svetu širnem mamico imam. 2x 

 
 

 

 


