
 

SREDA, 15. 4. 2020 

Pa smo že na sredini tedna, čeprav smo začeli šele včeraj  Včeraj smo imeli bolj žalostno 

vreme, a verjamem, da ti dneva nisi preživel žalostno.  

Naj ti današnje delo gre dobro od rok. Ko boš končal, te pa čaka morsko presenečenje 

(klikni). Verjamem, da že kdo sanjari o morju, o poletju, o kopanju. Živali, ki jih boste videli, 

pa za življenje nujno potrebujejo prav morje.  

Uspešno delo vam želim! 

 

 

SLJ, SLJ – UTRJEVANJE – voščilo, vabilo, čestitka 

Kdaj komu napišemo voščilo, kdaj vabilo, kdaj čestitko? Reši učni list (klikni) 

V zvezek zapiši zahvalo staršem ali starim staršem (sam se odloči, za kaj se jim boš zahvalil). 

Pazi, da bo vsebovala vse potrebno.  

Staršem se lepo zahvaljujem za včeraj poslano nalogo. Prosim še za današnjo pri SLJ.  

 

MAT – Enica, desetica, stotica, tisočica 

 

Za desetiške enote si že slišal. To so: enice, desetice, stotice. Do tu smo jih že spoznali. 

Obstajajo še večje desetiške enote. Danes se nam bo pridružila še TISOČICA.  

Zdaj pa vzemi DZ in ga odpri na strani 13. Natančno si oglej jajca, škatle za jajca. Koliko vrst 

škatel za jajca je narisanih? Koliko jajc je v teh škatlah?  

V zvezek napiši naslov ŠTEVILA DO 1000.  

Prilepi v zvezek kvadratke (klikni), ki predstavljajo desetiške enote. Pri zapisu tudi ti 

uporabljaj barvne svinčnike. 

 Prilepi 1 kvadratek in zraven napiši: 1 ENICA = 1 E 

 Prilepi 10 kvadratkov (stolpec) in zapiši: 1 DESETICA = 1 D 

 Prilepi 100 kvadratkov in zapiši: 1 STOTICA = 1 S 

 Prilepi 1000 kvadratkov in zapiši: 1TISOČICA = 1 T 

Nato pa zapiši še:  

1 T = 10 S= 100 D= 1000 E 

 

Reši naloge v DZ/14, 15 

https://www.youtube.com/watch?v=QOTd41K7X14
http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/Čestitka_vošč_zahvala_UTRJEVANJE.docx
http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/3r_Desetiske-enote_KVADRATKI.pdf


 

Reši še drugo poštevanko, ki si jo dobil včeraj. 

 

ŠPO – Gibalni »človek ne jezi se« 

Če morda včeraj zaradi vremena nisi mogel vsega izvesti pri ŠPO, naredi danes. Drugače pa 

se poigraj s to igrico (klikni). K sodelovanju lahko povabiš še koga od domačih.  

 

 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/gibalni-človek-ne-jezi-se.jpg

