
SREDA, 13. 5. 2020   

 

Dobro jutro!  

 

Poznate tisti pregovor:»po jutru se dan pozna«? Ker je jutro tako pomembno si 

privoščimo za začetek dneva malo smeha. 

Dobri starši 

 

Mama kriči na Mihca: 

»Mihec, poreden si! Zgleduj 

se po sosedovem Tinetu. Še 

nikoli ni bil kaznovan.« 

»Res je, tudi jaz bi si želel 

takšne starše 

 

Važič 

 

Zebri sta 

opazovali slona, ki 

je pil vodo, in ena 

je rekla: 

»Poglej tega 

važiča! Vedno pije 

s slamico!« 

Ob enajstih 
 

Turist je z dežele odhajal domov in vprašal 

kmeta: »Oprostite, ali bom še ujel avtobus 

proti mestu, ki odpelje ob dvanajstih, če 

grem čez vaš travnik?« »Seveda boste! Če 

pa boste naleteli na mojega bika, ki se 

pase na travniku, boste ujeli celo tisti 

avtobus, ki odpelje ob enajstih!« 

 

Zdaj pa veselo na delo. 

 

SLJ – V tem tednu boš podrobno spoznaval/a našo državo, Slovenijo. Zato si boš 

sedaj prebral/a besedilo z naslovom Moja domovina Slovenija, ki ga najdeš v 

delovnem zvezku na strani 78. Besedilo preberi vsaj dvakrat. Če kakšne besede ne 

boš razumel/a, nama piši ali prosi za pomoč starše, da ti jo pojasnijo. Zdaj pa vzemi 

zvezek za SPOZNAVANJE OKOLJA in si v obliki miselnega vzorca ČEZ DVE 

STRANI zapiši nekaj podatkov iz besedila. V četrtek bomo ta miselni vzorec dopolnili 

še z drugimi podatki o Sloveniji. 

 

MAT – Za začetek matematike malo ogrevanja z deljenjem. Račune reši na pamet in 

bodi čim hitrejši/a. 

28 : 4 60 : 6 63 : 9 18 : 3 64 : 8 36 : 6 49 : 7 10 : 10 24 : 3 

8 : 2 10 : 5 54 : 6 36 : 9 28 : 7 40 : 8 63 : 7 16 : 4 30 : 3 

72 : 9 35 : 7 21 : 3 42 : 6 56 : 8 30 : 5 10 : 2 12 : 6 45 : 9 
 

Tako, zdaj pa nadaljuj s pisnim seštevanjem v delovnem zvezku na strani 53 in nato 

reši učni list, ki je pripet pri tedenskem načrtu MAT-Utrjevanje. Rešitve ti pošljeva 

jutri. 

 

GUM – V ponedeljek si spoznal/a orkester. Danes pa si lahko ogledaš predstavitve 

različnih skupin glasbil, ki so jih za vas pripravili v Glasbeni šoli Celje. S tem vas 

želijo povabiti k vpisu v novem šolskem letu 2020/2021. Morda pa najdeš kakšno 

glasbilo, ki se ti bo zdelo še posebej zanimivo in bi želel/a nanj igrati. Ker so posnetki 

daljši, jih lahko prevrtiš naprej.  



https://www.youtube.com/watch?v=8aKl6qS8R3c  

https://www.youtube.com/watch?v=qKAQMjjt1Ec 

https://www.youtube.com/watch?v=erEnFBxfVC8&t=103s 

https://www.youtube.com/watch?v=ohzdZrW1FWA&t=1s 

 

Preizkusi se v plesu. Izberi si enega med spodnjimi povezavami in ga »natreniraj«. 

https://www.youtube.com/watch?v=ayCLci4JIt4 

https://www.youtube.com/watch?v=l2ceFIQnDJM 

https://www.youtube.com/watch?v=drWHI-l_Gew 

 

ŠPO – Čas je za sprostitev. Pojdi na svež zrak in se dobro razgibaj. Lahko greš na 

sprehod, na vožnjo s kolesom ali pa preprosto tekaš naokoli. 
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