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MAT – Tehtanje 

Kako ti gre ta snov? Si imel včeraj kaj težav s pretvarjanjem? Danes boš še malo potreniral.  

Reši naloge v DZ/15, 16, 17, 18. Ne ustraši se, ker imaš zapisano, da moraš rešiti naloge na 

štirih straneh. Večina je sličic.  

Kdor pa ima še dovolj energije, pa povabljen, da reši naloge 7, 8, 9 na strani 19.  

 

SLJ – Cenik 

Verjetno si že kje videl kakšen cenik, kjer je bilo zapisno, kaj vam tam (npr. v gostilni) 

ponujajo in koliko stane nek izdelek.  

Oglej si v učbeniku na strani 60 primer CENIKA.  

Dobro poglej, kaj je napisano na levi strani? (storitve)  

Katere storitve so na voljo? (izposoja pedalina, izposoja kolesa, izposoja otroške jadralne 

deske …)  

Kaj pa je v desnem stolpcu?  

Koliko stane storitev smučanja na vodi? Koliko pa en dan izposoje kolesa?  

 

Poglej si še en cenik, ki je na strani 61. Ta cenik pa prikazuje, koliko € stane določeno blago 

(majica s kratkimi rokavi, majica z dolgimi rokavi …) 

Zdaj pa vzemi zvezek. Napiši naslov Cenik. Prepiši besedilo v oranžno obarvanem polju. 

Potem pa naštej 3 vrste storitev in tri vrste blaga (iz cenikov v učbeniku). Zdaj pa prepiši še 

besede iz slovarčka in njihovo razlago (blago, evro, storitev) 

Zdaj pa reši še naloge v DZ/49/1 a in b.  

 

 

ŠPO –– Igre v naravi 

Ko si boš danes vzel čas šport, ga začni z nekaj vajami, ki jih najdeš na tej povezavi (klikni). 
 
Odpravi se na sprehod v gozd ali na travnik (nikakor pa ne na otroško igrišče!), kjer se boš 
nadihal svežega zraka. S seboj vzemi brata, sestro, starše. Ko boste v gozdu/travniku, se 
lahko lovite, greste skrivalnice, opazujete naravo in vse, kar najdete v naravi ter se o tem 
pogovorite.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno


GUM – Ponovitev pesmic 

Nekaj novih pesmic se nam je nabralo v času, ko smo skupaj takole na daljavo. Ko smo bili v 

šoli, smo jih prepevali skoraj vsak dan.  

Danes pa si vzemi čas in prepoj pesmice, ki smo se jih učili v zadnjem času. Verjetno še ne 

znaš na pamet vseh besedil. Čim prej se jih nauči, saj bodo te pesmice prišle v poštev tudi pri 

ocenjevanju znanja. (naj te spomnim na nekatere pesmi: Kin kaj ku, Čankata pankata la, Sijaj  

sijaj sončece, Na planincah luštno biti, Maček Muri).  

 


