
 

 

 

TOREK, 14.4. 2020 

Dobro jutro želim. Kako ste? Velikonočni prazniki so za nami. Upam, da ste jih preživeli zelo lepo. Čaka vas zanimiv dan. Pa 

pričnimo. Ste pripravljeni?  

 

MATEMATIKA: 

Če želiš, lahko rešiš igrico matematični milijonar. Poznaš to igro? Ni težka. Natančno moraš prebrati navodilo, na voljo imaš 

štiri odgovore. Zraven sem ti naredila še pravilni odgovor. Matematični milijonar ti pošiljam v priponki.  

Nato reši še DZ na strani 69,70 (za naloge v DZ imaš čas do četrtka). 

 

 

 



 

 

 

SLOVENŠČINA: 

Danes bomo šli po učbeniku naprej, na stran 62. Najprej nekomu odraslemu opiši svojo peš pot od doma do šole. Pazi na 

pravilnost uporabe levo, desno. Nato preberi besedilo, kako sta očka in Lan kolesarila od doma do ribnika. Preberi vsaj 2x, 

da bo šlo tekoče.  

1. NALOGA: Še enkrat preberi besedilo in s prstom potuj od lanovega doma do ribnika. Je šlo? Ali je pot dobro opisana? 

 

2. NALOGA: Izmed ponujenih odgovorov, pravilno dopolni poved. V zvezek z vmesno črto napiši naslov: OD DOMA DO 

RIBNIKA. Pravilno dopolnjene povedi prepiši. Piši z malimi tiskanimi črkami, z nalivnim peresom. POMEMBNO: 2.A 

RAZRED PIŠE S PISANIMI ČRKAMI. 

 

1. Lan stanuje v                                        2. Očka in Lan sta se peljala po ulici mimo 

K – rumeni stolpnici. A – trgovine. 

B – stolpnici. O – stolpnice. 

C – bloku. C – črpalke. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Zavila sta  4. Ustavila sta se pri 5. Čez prehod za pešce sta 

A – levo na kolesarsko stezo. A – šoli. A – se peljala. 

L – desno na kolesarsko stezo. E – prehodu za pešce. S – šla peš. 

 C – gradu. 

 

 

 

6.V križišču sta 7. K ribniku sta zavila pri 

B – se peljala naravnost. R – kozolcu. 

A – zavila levo. B – pošti. 

C – zavila desno. C – stolpnici. 

 

Če si pravilno dopolnil povedi, prepiši črke  in dobil boš poved: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Lan ima čelado. 

 



 

 

ŠPORTNAVZGOJA

 


