
PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

SLJ – Besede z enakim pomenom 

Kaj je skupno parom besed:  

roža in cvetlica ekran in zaslon 

luna in mesec laž in neresnica 

končati in nehati coprnica in čarovnica 

zrcalo in ogledalo veselje in radost 

avto in avtomobil pedanten in natančen 

televizija in televizor pogumen in hraber 

kričati in vpiti pričeska in frizura 
 

*Pari besed so BESEDE Z ENAKIM POMENOM (SOPOMENKE).  

Zdaj pa vzemi zvezek in prepiši pare besed (tako kot imaš tule) in prepiši poved označeno z * 

V DZ/68 reši naloge od 1 do 3. Pri nalogi »Ponovim« pa zapiši po dve povedi, kjer je končno 

ločilo pika, vprašaj in klicaj.  

MAT – Liter, deciliter 

Zmoreš naenkrat popiti 1 liter ali 1 deciliter soka? 1 deciliter!!! To je manjši kozarec soka. 1 

liter soka pa lahko spijete z družino ob kosilu. Liter in deciliter sta merski enoti, s katerima 

merimo količino tekočin.  

Vzemi zvezek. Napiši naslov Liter in deciliter in datum. 

Nariši en manjši kozarec in zraven napiši 1 deciliter. 

Nariši steklenico in zraven napiši 1 liter (preriši tole sličico). 

 

Spodaj pa zapiši: 1 liter = 1 l                            1 l = 10 dl 

                               1 deciliter = 1 dl 

Zapiši še: Liter in deciliter sta merski enoti, s katerima merimo količino 

tekočin.  

Doma poišči: steklenico olja, steklenico soka, mali sok v tetrapaku, stekleničko 

sirupa, tekoči jogurt in napiši, koliko tekočine je pakirano v teh steklenicah, v 

embalaži (ko so bile polne). Če kakšne od teh sestavin nimaš, poišči kako drugo. 

Reši naloge v DZ/19, 20. 

Utrjuj poštevanko. Tu imaš 4 poštevanke (od ponedeljka do četrtka). Prosim vaše starše, da 

mi pošljejo fotografijo ene rešene. Hvala! 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/Hitra_poštevanka_1-1.docx


 

LUM – Štampiljke 

ŠTAMPILJKE IZ ROLICE ZA PAPIR 

 

Izdelaj štamplijke iz rolic za papir, kot je prikazano zgoraj. Naj bodo v oblik cvetov. 

Na podlago po tvoji želji naslikaj ozadje- zeleno polje, lahko pa drevo tudi drevo ali kaj podobnega. 

Odtisni štampiljke na polje ali na drevo, da bo zacvetelo.   

 

Lepo prosim tvoje starše, da mi pošljejo fotografijo tvoje umetnije.  

 

 


