
PONEDELJEK, 11. 5. 2020 

Pred nami je zadnji teden šolanja na daljavo. NASLEDNJI TEDEN SE SPET VIDIMO V ŠOLSKIH KLOPEH… 

Verjamem, da se nekateri tega že veselite, drugi malo manj. Ampak pred nami bo le še en mesec pouka, 

potem pa sledijo poletne počitnice.   

 

SLOVENŠČINA (2 uri): S. Makarovič: PEKARNA MIŠMAŠ (branje v nadaljevanju; berilo, str. 130 - 137) 

V tem tednu boste brali zgodbo Pekarna Mišmaš v nadaljevanju. To pomeni, VSAK DAN EN ODLOMEK IZ 

BERILA, zaključek pravljice pa vam pošljem konec tedna. Danes vas čaka 1. odlomek.  

Berite GLASNO, nekdo naj vas posluša. Vsak odlomek preberite VSAJ DVAKRAT in se s pomočjo bralnega 

semaforja spet ovrednotite.  

 

V zvezek Pisanček zapišite naslov: Svetlana Makarovič: PEKARNA MIŠMAŠ  DATUM 

Prerišite ali prilepite spodnjo tabelo.  

1. ODLOMEK: 

berilo, str. 130 - 132 

 

1. BRANJE 

 

2. BRANJE 

 

2. ODLOMEK 

berilo, str. 132 - 134 

 

1. BRANJE 

 

2. BRANJE 

 
3. ODLOMEK 

berilo, str. 135 - 137 

 

1. BRANJE 

 

2. BRANJE 

 
        ZAKLJUČEK 

        pošljem   

 

 

1. BRANJE 

 

2. BRANJE 

 
 

 

MATEMATIKA: ODŠTEVAM ENICE, 1. del; DZ, str. 32 

Postopek odštevanja enic je enak kot pri prištevanju. V pomoč vam je lahko računanje do 100. Torej, 
zakrijete si stotico in se prikaže račun v obsegu do 100. PAZITE pri prehodih v PREJŠNJE DESETICE.  
 
 
 
 



ZAPIS V ZVEZEK:   ODŠTEVAM ENICE   DATUM 
 
Sličice lahko prilepite, račune napišite sami.  
 
 
 
 
   
 

327 – 2 = 325   27 – 2 = 25 
 
 
 
 

 
 
 

250 – 2 = 248  50 – 2 = 48 
 
 
Sedaj reši naloge v DZ, str. 32.  
 
Rešitve za petkovo delo pri MAT imaš spodaj.  
 
 
ANGLEŠČINA 
 

Pozdravljeni tretješolci! 

Ahhh vikend je zopet tako hitro minil, kajne? Mi pa smo že nazaj pri angleščini. Prejšnji teden ste spoznavali 

različne izraze za aktivnosti, ki jih počnemo v prostem času. Danes sem za vas pripravila 2 posnetka, ki si ju 

boste ogledali na YouTube kanalu, nato pa boste rešili še eno kratko nalogo v delovnem zvezku. To bo »mala 

malca« za vas!   

Zelo zelo vas že pogrešam in komaj čakam, da se ponovno vidimo v šoli. 

Lep pozdravček, 

učiteljica Nataša 

 

1. PONOVITEV 

Najprej si vzemi minutko ali dve ter razmisli, katerih izrazov za prostočasne aktivnosti se spomniš od 

prejšnje ure. Znaš poimenovati, kar vidiš na sličicah? 

 

 

 

 

 

Rešitve:  PLAYING FOOTBALL, PLAYING BASKETBALL, PLAYING THE GUITAR, DANCING,   

                COLLECTING COINS, DOING JUDO, MAKING A CARD 



2. WHAT DO YOU LIKE DOING? 

Oglej si posnetek, na katerem deklica pripoveduje, kaj rada počne. Pozorno poslušaj.  

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc  

 

Tudi ti že znaš tvoriti stavke s strukturo:  »I LIKE …« in »I DON'T LIKE …«. Poskusi tvoriti vsaj 5 stavkov, kjer 

poveš, kaj rad/a počneš v prostem času in česa ne. 

Primer:   

    I LIKE PLAYING COMPUTER GAMES. I LIKE WATCHING TV. I LIKE COLLECTING FOOTBALL CARDS.  

 

    I DON'T LIKE DANCING. I DON'T LIKE DOING MY HOMEWORK.  

 

3. DZ/str. 38, naloga 7. Oglej si sličice in preberi besede v rumenih okvirčkih. Poveži. 

*laughing  izgovorjava: [lafing] – smejati se     *climbing – plezati    *painting – slikati s čopičem  

 

4. PO ŽELJI: ogledaš si lahko še pogovor med prijatelji, ki razmišljajo, v kateri klub se včlaniti. 

https://www.youtube.com/watch?v=tgVtVoxzwDI (do 2:25) 

 

GLASBENA UMETNOST: Pesem SONCE 
 

Danes se boste naučili preprosto pesmico o soncu, ki jo najdete na spodnji povezavi. Pesem zapojte 
večkrat, da se jo boste naučili na pamet.  

https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice 

V zvezek za GUM prepišite naslov in besedilo 1. kitice, nato pa poskusite napisati 2. kitico sam/a. Prvi verz 
2. kitice je že napisan. Najprej poiščite besedo, ki se rima na hiti in zapišite 2. verz.  

Nato dodajte še 3. in 4. verz. Poskusite, da se bo besedilo rimalo in da bo imelo tudi smisel. Kdor želi, mi 
lahko zapisano pesem pošlje.  

 

Gitica Jakopin, Jani Golob: SONCE 

Sonce navsezgodaj v travo se spusti, 

mravlje in čebele delavne zbudi.  

Rosico popije, bilke naravna, 

dva metuljčka lena v nos poščegeta.  

 

Sonce pa zvečer že za goro hiti, 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc
https://www.youtube.com/watch?v=tgVtVoxzwDI
https://www.lilibi.si/mestni-trg/glasbena-umetnost/pesmice


REŠITVE ZA MATEMATIKO, DZ, str. 31 (petek, 8. 5. 2020) 

 

 


