
SREDA, 8. 4. 2020      

Dobro jutro! 

Upava, da ste si včeraj res naredili en prav poseben, zabaven, sproščujoč in zanimiv 

dan. Kako pa vam je uspel zajtrk? Ste presenetili družinske člane? 

Če staršev ni bilo doma, lahko presenečenje prestavite na vikend. Zagotovo bodo 

prav tako veseli in ponosni na vas. 

 

Danes pa je spet na vrsti pouk. Začeli bomo s slovenščino. 

 

SLJ – Preden začneš z delom, si najprej preglej tvoje ponedeljkovo delo. Pripravi si 

rdečo barvico, odpri DZ na strani 57 in preglej naloge s pomočjo spodnjih rešitev: 

 

 

 

2. in 4. naloga pa ti ne bi smeli delati težav.  

Tudi danes se boš malo poigral/a z besedami. Kaj misliš, kako bi lahko še drugače 

rekli stolu iz plastike? Res je, plastičen stol. Kaj pa mizi iz kovine?  Tako je, kovinska 

miza. Če ti je uspelo rešiti brez pomoči, ti naloge v delovnem zvezku, ne bodo delale 

težav. Zato le odpri delovni zvezek na strani 58, 59 in reši naloge. Če pa še vedno 

nisi siguren/na vase, se malo poigraj in klikni na »čebelčka«. Zagotovo ti naloge v 

delovnem zvezku tako ne bodo delale težav.  

 

Jutri spet pošljeva rešitve, da boš videl/a, kako uspešen/na si bil/a. 

 



MAT – Za začetek malo štetja: 

 Štej po dva od 532 do 554 

 Štej po deset od 330 do 420, kaj pa od 441 do 491 

 Štej po sto od 999 do 199 

Za današnje delo boš potreboval/a meter. Preden začneš z merjenjem, si oglej 

spodnja primera. 

1. primer: 

 Če je tabla dolga 2 m 5 dm 7 cm; rečemo, da je dolga 257 cm. 

 Če je stena dolga 3 m 0 dm 1 cm; rečemo, da je dolga 301 cm. 

Sedaj pa ti: 

 Omara je visoka 1 m 9 dm 6 cm; rečemo, da je visoka _________ cm. 

Kaj pa obratno? 

2. primer: 

 Če je stol visok 118 cm; rečemo, da je to 1 m 1 dm 8 cm. 

 Če je vaza visoka 29 cm; rečemo, da je to 2 dm 9 cm. 

Sedaj pa ti: 

 Zvezek je širok 21 cm; rečemo, da je to _____ dm _____ cm. 

 

S takšnimi primeri se boš srečal/a v delovnem zvezku. Reši naloge na strani 41. Pri 

četrti nalogi prečrtaj klop in tablo ter ju zamenjaj s poljubnima predmetoma. Če boš 

imel/a težave, se vrni nazaj in si še enkrat poglej oba predstavljena primera.  

 

Ker se pri matematiki že nekaj časa ukvarjamo z merjenjem in merskimi enotami in 

da ne boš pozabil/a na računanje, sva ti pripravili učni list z nalogami. Reši ga. Jutri 

pa si ga boš pregledal/a saj te bodo ponovno čakale rešitve. 

 

GUM – Še enkrat si oglej predstavitev, v kateri izveš več, o zvrsteh glasbe. Nato 

odpri glasbeni zvezek in oblikuj miselni vzorec s pomočjo spodnjega učnega lista. Ko 

napišeš, ga še enkrat preberi, popravi morebitne napake in se ga nauči do 

ponedeljka. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASIČNA GLASBA 

 Kdo jo igra? 

 Kdo pleše na to glasbo? 

 

 

NARODNO ZABAVNA GLASBA 

 Kako so oblečeni 

glasbeniki? 

 Na katere instrumente 

igrajo v narodnem 

zabavnem ansamblu? 

 Kje igrajo to glasbo? 

 

  

 

POPULARNA ZABAVNA GLASBA    

ali POP GLASBA 

 Koliko  članov štejejo 

zabavni ansambli? 

 Kje lahko slišimo to zvrst 

glasbe? 

 Na katere instrumente 

igrajo v zabavnem 

ansamblu? 

     

JAZZ GLASBA 

 Koliko  članov šteje jazz 

ansambel? 

 Kateri instrumenti so 

značilni za jazz glasbo? 

 Kje igrajo jazz glasbo? 

 

       

GLASBENE 

ZVRSTI 
 

 

 



ŠPO – Danes se boš pri uri športa spremenil/a v živali. Katere in kako se boš gibal/a, 

pa ugotoviš iz spodnje slike. 


