
Četrtek, 9. 4. 

MATEMATIKA 

 
Najprej malo ponovimo – prepiši račune v zvezek in jih izračunaj. Lahko si 
pomagaš z risanjem. 
 

   37  -  10  =         64  -  40  =            85  -  40  =   
 
   58  -  20  =         91  -  30  =            87  -  60  = 
 
   76  -  50  =         19  -  10  =            28  -  20  = 
 
Zdaj pa takole:     
 

- v zvezek zapiši račun 74 - 43 = ___ , 

- nad računom nariši sliko:   ●●●●     

- ker odštevamo, prečrtamo 4 palice in 3 pike, ostanejo še 3 palice in ena pika. 

-   Dobili smo 31.  
 
- Lahko računaš s pomočjo »rogovilc«. 
                                                               

74  -   43  =  31 
                                                /  \ 
                                             40   3 
Namesto, da rišeš palice in pike, narediš »rogovilce in zapišeš ločeno 
desetice in enice. Potem izračunaš najprej 74 - 40 = 34, nato pa še 34 - 3  =31 
 
Zdaj pa prepiši račune v zvezek. Obvezno riši ali uporabi »rogovilce«.  
 

 67  -  33  =           28  -  13  =           39  -  24  = 
 
 36  -  11  =           78  -  64  =           88  -  17  = 
 
Reši stran 11 v delovnem zvezku – račune prepiši in izračunaj. OBVEZNO riši 

palice in pike ALI uporabljaj »rogovilce«. 

 

 

 

 

 



SLOVENŠČINA – PISANA ČRKA D 

Danes je čas za novo črko. Najprej si oglej, kako jo pišemo. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/d/kako-napisemo-to-crko 

Mala pisana črka d je podobna kot mala pisana črka a, le da podaljšaš črto.         .   

         

Sledi zapisu s prstom, napiši po zraku največji D in d kar ga zmoreš, napiši črki s prstom na 

hladilnik, nekomu na hrbet in na podplat. Pazi na poševne in navpične črte.  

 

Ti gre? No, sedaj je na vrsti zvezek. Pazi, kje boš zapisal/a črko d. Če ne gre, prosi starše za 

pomoč.   

Napiši dve vrsti male črke in dve vrst velike črke. Kako je šlo?  

Prepiši naslednje besede: 

    

  

S pisanimi črkami prepiši v zvezek: 

Danica in Bobi sta na travniku. Bobi veselo teka med travo. Danica nabira 

rože za babico. 

Oceni svoje delo – pod zapisane črke nariši »čebelčka«. 

Na tej strani imaš tudi učni list, ki ga lahko rešiš (če imate doma tiskalnik). 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/d 

 

ŠPORT 

Danes bo šport potekal takole – prosi starše, da ti poiščejo tole stran na internetu. Medtem pa se obleci v 
športno opremo in veselo na delo. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/d/kako-napisemo-to-crko
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/d


 https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=R2ZNZbpaNEciKdfccjDOosAi 
 

 

 

 

SLOVENŠČINA – Pri zobozdravnici 

Odpri oranžen delovni zvezek na strani 52. Preberi naslov in si oglej fotografijo. 

Najbrž si že kdaj obiskal/a zobozdravnika. Ustno odgovori na vprašanja pod besedilom na 

strani 52. 

Prosi starše, da ti preberejo besedilo. Potem preberi besedilo še sam/a. 

Na strani 53 preberi vprašanja in zapiši odgovore. Svetujem ti, da si pri odgovorih 

pomagaš s ponovnim branjem besedila ali pa poišči podatek, ki si ga nisi zapomnil/a. 

Podatek za odgovor lahko v besedilu podčrtaš. 

 

Odgovarjaj v celih povedih, pazi na veliko začetnico, pravilen zapis besed, estetsko in 

čitljivo pisavo. 

 

O tem se pogovori s starši: Ali si zadovoljen/na s svojim branjem? Si že izboljšal/a branje? (Si 

opazil/a napredek pri tvojem branju?) Kako to veš? Kaj si delal/a, da je tvoje branje boljše? Bi se lahko še 
bolj potrudil/a? 
Si zadovoljen/na z razumevanjem prebranega? Kako pa bi izboljšal/a razumevanje? Ali je pomembno, da 
razumemo kar preberemo? Zakaj? Si si zapomnil/a vsebino besedila? Kolikokrat si si moral/a pomagati z 
učbenikom? 

 
 

   GLASBENA UMETNOST - Ponovimo 

Kar nekaj časa že nismo nič zapeli. Mislim, da je sedaj res že skrajni čas, da naše glasilke 

malce pomigajo. 

Če imaš možnost, prosi starše, naj obiščejo spletno stran LILIBI /šolska ulica/glasbena 

umetnost/pojemo/naučimo se peti/kaj je petje 

 

Tukaj je povezava do strani:  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pojemo/naucimo-se-peti/kaj-je-petje 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=R2ZNZbpaNEciKdfccjDOosAi
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pojemo/naucimo-se-peti/kaj-je-petje


 

Pozorno si oglej posnetek in se tudi ti tako pripravi na petje. Katere pesmice smo se že letos 

naučili? Izberi si eno in jo zapoj. Če se ne spomniš, najdeš posnetke na  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1   in 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 

 

Vseh teh pesmic se še nismo naučili. Izberi si tiste, ki jih že poznaš! 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

