
PETEK, 8. 5. 2020  

 

Juhuuuhuuu, petek je spet TUUU!  

Včerajšnja rešitev uganke se glasi: DETELJICA. 

 

Za dober začetek dneva sledi nujna doza smeha: 

Srečata se dva polža in eden opazi, da ima 

njegov prijatelj na glavi veliko buško.  

»Kaj se je pa zgodilo?« 

»Ah, imel sem nesrečo, preveč sem hitel. 

Šel sem po gozdu, ko je nenadoma pred 

mano zrasel velik jurček, in jaz tresk vanj.« 

 Matej je prišel s potepanja prepozno domov. 

Pred vrati ga je pričakal oče: »Obljubil si mi, da 

boš ob osmih doma!« »Ja, očka, res sem 

obljubil.« »Jaz pa sem ti obljubil, da boš tepen, 

če boš zamudil!« »Ja, res je, očka! Ampak če 

jaz nisem držal besede, je tudi tebi ni treba!« 

  

»Jure, zakaj si prepisoval od Miha?!« 

vpraša učiteljica. »Kako pa veste?« vpraša 

Jure.  

»Ker je pri vprašanju Miha napisal: Ne 

vem, ti pa: Jaz tudi ne.« 

»Mamica, kakšna je razlika med znanjem in 

modrostjo?« 

»Znanje, je če veš, da je z botaničnega vidika 

paradižnik sadje. Modrost pa je, da ga ne daš 

v sadno solato.« 

 

SLJ – Ponovil/a boš predloge:  V           IZ  in  NA          Z/S. Verjameva, da se še 

spomniš. Če je nekaj V nečem, potem vzamemo to IZ nečesa. Če pa je nekaj NA 

nečem, pa vzamemo to Z/S nečesa. 

V delovnem zvezku na strani 72 najprej reši 1. in 2. nalogo. Nato si preberi še 

besedilo na tej strani ter reši 3. nalogo na naslednji strani. Za vajo naredi tudi nalogo 

Ponovim. 

V zvezek zapiši naslov PREDLOGI in napiši ter nariši po dva primera za vsak 

predlog. 

 

PRIMER:    Žoga je V škatli.   Maja je vzela žogo IZ škatle. 

 

 

 

 

MAT – Včeraj si se preizkusil/a v pisnem seštevanju dvomestnih števil. Ker nisva 

dobili nobene prošnje za pomoč, predvidevava, da si snov razumel/a in da ti je šla 

dobro od rok. Malo nam je ponagajal tiskarski škrat, zato, če še nisi reši še naloge na 

strani 45.  



Zdaj boš nadaljeval/a s pisnim seštevanjem trimestnih števil. V delovnem zvezku na 

strani 50 in 51 te čakajo naloge. Veliko uspeha pri reševanju ti želiva. Ne pozabi na 

pravilno PODPISOVANJE ŠTEVIL: STOTICE pod stotice, DESETICE pod desetice 

in ENICE pod enice. 

 

ŠPO – Ne pozabi, da imaš samo še danes možnost, da nama pošlješ fotografije ali 

rezultate opravljenega športnega dne iz atletike, če želiš odlično oceno. Sedaj pa se 

razmigaj po taborniško. 

 

 

 

 

 


