
 

Dragi učenci! 

Pripravila sem pravljico o Rdeči kokoški, ki žal ni imela najboljših prijateljev. 

Poslušaj jo na spodnji povezavi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/174616549 

Kokoško lahko izdelaš tudi sam. Spodaj imaš nekaj predlogov. Ko izdelaš kokoško, 

lahko pošlješ sliko kokoške svoji razredničarki. Uživaj ob poslušanju in ustvarjanju. 

Te kokoške so narejene iz papirnatih krožnikov. 

                         

Pri izdelavi teh kokošk, si pomaga s svojimi dlanmi. 

                      

Verjamem, da imate sami še mnogo idej…. 

TOREK, 31. 3. 2020 

                                                        MAT – Deljenje se ne izide 

                                                         SPO – Človeško telo 

                                                         LUM -  Črtna risba metulj 

                                                           SLJ – Preverim svoje znanje 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/174616549


       

                                                                                         Učiteljica Lorena 

MAT – Deljenje se ne izide 

Še vedno se bomo borili z deljenjem in njegovim ostankom. 

Najprej pa poglejmo rešitve včerajšnje naloge. 

 

Pri tej nalogi je bilo potrebno risati ali pa si pomagati s kockami. »Na pamet« še ne 

delamo.  

 

 



 

 

 



 

Danes boste na podoben način reševali 4.nalogo v MAT DZ/48. 

Reševali jo boste v zvezek po enakem postopku kot nalogo z žogami. 

»Čokolatine« razdelite na štiri različne načine. 

 

Tablico poštevanke prerišite v zvezek, nato merite čas reševanja. 

Iščemo nov rekord! Kar pogumno.  Vse kar je pod 5min je odlično! 

Pošljite rešene tablice. 

x 5 2 8 4 6 3 7 1 9 10 

5           

2           

8           

4           

3           

7           

1           

9           

10           

6           

 

 

SPO – Človeško telo 

Danes boste ob posnetku na spodnji povezavi ponovili vse, kar ste že vedeli o 

človeškemu telesu.  

https://www.youtube.com/watch?v=L03xqvHucn8 

https://www.youtube.com/watch?v=L03xqvHucn8


Če ste kaj pozabili, pobrskate po zvezku in učbeniku, nato ob posnetku ponovno 

ponovite. 

Kaj prikazuje risba? 

 

      Zunanjost,    mišice,      okostje,    krvni obtok,    živčevje,  prebavna pot. 

 

LUM -  Črtna risba metulj 

Pridružili se bomo akciji, ki te dni kroži po »šolah na domu«. Izdelali bomo vsak 

svojega metulja in s tem sporočili, da smo povezani in da mislimo drug na drugega. 

Ponovili bomo simetrijo. Hm, ja saj bo šlo. Simetrala je črta, ki obliko razpolovi na 

dva enaka dela. To znanje boste danes uporabili pri risanju oz. izdelavi metulja. 

Potrebujete: papir, svinčnik, flomastre, škarje, lepilni trak, leseno palčko. 

Postopek si lahko ogledate ob slikah, menim, da razlaga ni potrebna. 

  



  

 

 

 
Svojega metulja lahko pobarvate s 
flomastri živahnih barv. Jaz drugih 
nimam . 
Metulja pritrdite na okensko steklo, 
vhodna vrata, ograjo… Na mesto kjer 
bo opazen. Nanj lahko napišete tudi 
sporočilo… 
Veselim se vaših izdelkov. Prosim za 
fotke, da jih združimo skupaj. 

 

Pomoč!   

https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo 

  

 

https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo


Preverim svoje znanje 

Pozorno preverite pravilnost nalog. 

 



Slika je simbolična.

 

Dodatek: 
 
Takole izgleda cesta na Vršič 
pozimi, ko zapade sneg. Takrat je 
gorska cesta, ki pelje čez prelaz 
neprevozna.  
Kot otroci smo se z družinami hodili 
sankat po spodnjem delu ceste. 
Sneg na cesti so poteptali, da je bil 
podoben tistemu na smučišču. 
Serpentine so osvetlili z baklami. 
Vožnja s sanmi je bila fantastična, 
še zlasti, če sem se lahko spustila 
sama. 
V razmislek. 
Kaj misliš zakaj? 
Kako pa smo prišli na vrh? 
Kdo nas je naučil vožnje? 
Kaj pa zaviranje s sanmi? 
 

 

 

 

 

Včasih se motimo pri uporabi predloga Z ali S. Pomagamo si s stavkom: 

TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. 



V tem stavku so črne črke samoglasniki: 

a,e,i,o,u. Rdeče črke pa so tiste pred katerimi 

pišemo predlog S. Pred vsemi ostalimi 

črkami pišemo predlog Z. 
Primeri: 

S Z 

S sošolko se pogovarjam. 

S škarjami režem papir. 

S teto pečem torto. 

Sprehajam se s Keri. 

Pišem s peresom. 

Peter strelja s fračo. 

Avto je zdrsnil s ceste. 

Riše s čopičem. 

Sanka se s hriba. 

Leti z zmajem. 

Igra se z balonom. 

Vozi se z letalom. 

Puhek se igra z Minko. 

Za kosilo bo klobasa z zeljem. 

Pelje se z vlakom. 

Ni se pokril z deko ampak z odejo. 

Bere z dedkom. 

 

 

Imena vseh svojih sošolcev vpiši v preglednico v zvezek tako, da boš uporabil 

zgornje pravilo. V mislih rečeš: Igram se ….z Barbaro. 

Zapis v zvezek: 

Z ali S 

TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. 

s z 
s Svetlano 
s Karmen 
s Tarito 
 

z Barbaro 
z Aleksandro 
z Ingrid 
z Nino 
 
 
 
 
 



VAŠE LIKOVNE STVARITVE 

Nekdo je svojo predstavil na poseben način. Ogled na spodnji povezave. Uganete 

kdo je izvajalec glasbe? 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=UVmCbBphTkkZYIjGUE7gL5O6 

   
 

   

  

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=UVmCbBphTkkZYIjGUE7gL5O6


  

  

    
Ste opazili, da je svetlejši del dneva daljši? 


