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ČETRTEK, 16. 4. 2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Velike pisane črke A, N in M 

Na povezavah si oglej, kako se napišejo velike pisane črke A, N in M. 

Stran lahko odpreš tudi tako: Lilibi.si → Dežela Lilibi → Šolska ulica1-2 → Slovenščina → 

Dežela ABC → Pisane črke → Črka A (Črka N oz. Črka M). 

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

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

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

 

Črke piši v zvezek za slovenščino. Za vsako črko napiši po eno vrstico. 

           

 

Preberi spodnje besedilo. Velika pisana črka A je lahko tudi taka, kot je zapisana v 

besedilu. 

 

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


V zvezek zapiši odgovore na vprašanja. Odgovore začni s podčrtanimi besedami. 

Kaj je vzel Nejc?  

Kaj je pospravila Anja? 

Kaj je hotel speči Matic? 

V zvezek napiši vsaj še tri imena tvojih sošolcev oz. sošolk, ki se začnejo s črkami, ki si 

se jih naučil danes. 

 

MATEMATIKA 

Odštevam dvomestna števila do 100 

Ustno reši spodaj napisane račune. Prvi stolpec lahko rešiš s pomočjo stotičnega 

kvadrata, ostale račune reši sam. Spomni se, kako si računal v petek. 

Primer 75 – 50 = 

70 – 50 = 20, torej je 75 – 50 = 25 

85 – 30 = 

97 – 50 = 

55 – 10 = 

77 – 60 = 

49 – 20 = 

61 – 40 = 
 

Ob stotični tabeli ustno reši račune na desni. Najprej odštej desetice (v primeru, da 

odšteješ 20, se pomakneš 2 vrstici navzgor), potem še enice. Glej primer. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

49 – 25 = 24 

37 – 34 = 

54 – 11 = 

63 – 42 = 

76 – 23 = 

85 – 31 = 

56 – 11 = 

72 – 41 = 

34 – 22 = 

 



V DZ str. 106 reši 8. nalogo. 

Oglej si spodnji primer, prepiši ga v zvezek. Preberi si postopek računanja. 

 

Postopek računanja: 

- Odštevanec razdružimo na desetice in enice (30 in 4).  

 
- Od števila 75 najprej odštejemo 30, dobimo 45 in to število zapišemo za znakom =. 

 
- Od števila 45 bomo odšteli še 4 enice. 

 

- Odštejemo 45 – 4, rezultat je 41. 

 



Tako kot je prikazano in opisano zgoraj, reši 9. nalogo V DZ str. 106. 

V zvezek prepiši in na zgoraj prikazan način reši še račune iz 1. in 2. stolpca 10. naloge. 

Rešene račune fotografiraj in do petka zvečer pošlji učiteljici. 

Naj te spomnim, da so števila velika od črte zgoraj do črte spodaj ter da ima vsako 

število in vsak znak svoj kvadratek. 

 

ŠPORT  

Vaje s plišasto igračo 

Vsako vajo ponovi 10 krat. 

 

Klečimo, igračo v iztegnjenih rokah držimo pred seboj, sukamo se v 

levo in desno. 

 

Ležimo na hrbtu, igračo držimo pred prsmi, eno nogo skrčimo in se s 

kolenom dotaknemo igrače. Isto ponovimo z drugo nogo. 

 

Sedimo na tleh, nogi imamo skupaj. Igračo postavimo med gležnja, 

nato dvignemo nogi. 

 

Igračo položimo na tla in jo prestopamo naprej in nazaj. 

 

Stojimo, igračo dvignemo nad glavo, korakamo na mestu (kolena 

dvigujemo čim više). 

 

Trup je sklonjen naprej, igračo si okrog nog podajamo iz roke v roko. 

Po končanem delu se odpravi v naravo, teci in preskakuj različne ovire. 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Dušan Radović: Malim so všeč 

Pesnik Boris A. Novak pravi, da imajo otroci poseben dar, s katerim poslušajo, čutijo, 

okušajo in duhajo besede. 



Razmisli in povej, katere besede se tebi zdijo sladke, grenke, kisle, slane in katere 

besede ti dišijo. 

Preberi pesem Dušana Radovića Malim so všeč. 

 

Ali veš, kaj pomeni, da je pesem prepesnil Ivan Minatti? 

Dušan Radović je srbski pesnik in je pesem napisal v srbskem jeziku, pesnik Ivan Minatti 

pa je pesem prevedel in zapisal v slovenščini. 

Ustno dopolni pesem Malim so všeč. Kitice zaključi s svojimi besedami. Pazi na rime.  

 


