
Petek, 20. 3. 2020 

 

Pa smo že pri koncu tedna! Čestitam ti za vztrajnost in 

pridno delo! 

 

 

SLJ 

Odpri DZ Slovenščina 2. del na strani 4 in 5. Tukaj najdeš 

pesem Toneta Pavčka Branje. Ker to pesem že poznaš jo še enkrat preberi in 

reši 2., 3. in 6. nalogo.  

Branje je pomembno. Z branjem se učimo, spoznavamo nove stvari in se 

zabavamo.  

 

Se spomniš knjig Enci benci na kamenci, ki ste jih prebirali že v vrtcu? 

 

      

 

Ali poznaš ilustratorja, ki je naslikal te zanimive in zabavne ilustracije. Pa ga 

spoznajmo! 

 

V DZ Slovenščina 2. del na strani 6 in 7 preberi besedilo. 

 

Besedilo najprej 3-krat preberi. Nato naredi prvi del 2. naloge. Namesto 

sošolcem, lahko poveš svojim staršem, kaj sedaj veš o ilustratorju. 



Reši 2., 3., 4. in 5. nalogo v DZ. Od 6. do 8. naloge pa odgovore zapisuj s celo 

povedjo v zvezek za jezik.  

 

Naslov zapiši: Zvonko Čoh 

Potem označuj naloge z rdečo barvo, posamezen odgovor pa označi s številko in 

piši z nalivnikom. 
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MAT 

Včeraj si začel-a z nalogami o nakupovanju knjig. Danes nadaljuješ.  

 

5. Julija je kupila sestavljanko, ki je stala sedmino cene romana. Koliko je 

plačala? 

6. Mila je kupila šolski nahrbtnik, ki je stal toliko kot staneta skupaj pobarvanka 

in ena knjiga pravljic. Koliko denarja je porabila? 

7. Koliko maj evrov je porabil Svit kot Brin? 

8. Po zgornjih zgledih sestavi svojo nalogo o nakupovanju. Nalogo tudi reši.  

 

  



LUM 

Da bo tvoja soba pomladno obarvana, si boš izdelal-a sliko z rožicami. 

Spodaj imaš navodilo v slikah, kako to narediš. Če nimaš rdečega ali 

zelenega papirja, si ga lahko pobarvaš. Namesto rdečih rož, lahko 

narediš rože tudi kakšne druge barve. Ko končaš, fotografiraj izdelek 

in mi fotografijo pošlji na mail. Moj naslov je 

breda.ossostanj@gmail.com . Tvoji starši s tega naslova dobivajo 

moja sporočila. 

 

 

mailto:breda.ossostanj@gmail.com


 

    

 



Tako! Za ta teden si zaključil-a! 

Čestitam, ker si dobro opravljal-a svojo odgovornost. 

Še naprej se obnašajmo odgovorno! 

Pozdravi svoje starše, skrbi za umivanje rok in upoštevaj navodila, ki ti jih dajejo 

odrasli. Prijeten prvi pomladni vikend vsem skupaj! 

Lep pozdrav    

učiteljica Breda 


