
ČETRTEK, 23. 4. 2020 

 

SLOVENŠČINA 

Preverjanje znanja: BRANJE Z RAZUMEVANJEM  

V prilogi te čaka Beli mucek – branje z razumevanjem. 

Preberi besedilo in reši naloge. 

Odgovore zapisuj v zvezek (ne pozabi jih oštevilčiti). 

Naslov Branje z razumevanjem. Ko končaš z delom, 

svojo uspešnost preveri v priloženih rešitvah. 
 

 

*Zate imam še eno presenečenje. Ker je danes noč knjige, zvečer 

poslušaj pravljico pod zavihkom podaljšano bivanje – četrtek. Na 

povezavi boš nekoga prepoznal-a . 

 

 

MATEMATIKA 

Ponovim 

V DZ reši str. 7. Rešitve 3. naloge zapiši v matematični zvezek 

(račun R:, odgovor O:). Naslov Ponovim. 

 

 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

Majsko drevo – izdelek iz tehniške škatle (str. 18, 19) 

Vzemi tehniško škatlo, v njej poišči navodila in jih odpri na strani 18.   

  

Pripravi si vse potrebno gradivo: valovita lepenka z motivom majskega 

drevesa, lepilo za les, leseno kolo, lesena okrogla palčica, lesena 

deščica in slamica (pomagaj si s fotografijo).   

  

Pripravi si potrebna orodja, pripomočke in material: svinčnik, 

škarje, tekoče lepilo (namesto pištole za vroče lepljenje) in ravnilo 

(ni potrebno, da je kovinsko).   

  

Sledi navodilom za izdelavo:  

   

1. Motiv majskega drevesa natančno izreži iz valovite lepenke.   

2. Kjer je označeno napravi zarezi.    

3. Oba dela združi s pomočjo zarez.    

4. Z ravnilom na slamici zmeri 2 cm in ta kos slamice odreži.   

5. S tekočim lepilom prilepi kos slamice na tisti del smreke, ki ima 

zarezo na zgornji strani (slamico prilepiš na spodnji del).   

6. Vrh majskega drevesa je izdelan!   

7. Vzemi leseno deščico in ji z ravnilom določi sredino. To 

naredimo tako:  

        

8. Vzemi leseno kolo in ga prilepi na sredino lesene deščice. 

   



    9.  V odprtino lesenega kolesa vstavi leseno okroglo palčko. Na  

palčko natakni odrezek slamice s prilepljenim vrhom drevesa.    

   10. Tako, tvoje majsko drevo je izdelano.  

   

                     

 

 

GLASBENA UMETNOST, ŠPORT 

Prosi starše, da ti pridržijo metlo ali daljšo palico in ob svoji 

najljubši glasbi zapleši Limbo ples (Limbo dance). Cilj je, da se 

brez dotika palice spustiš čim nižje v bokih. Pri tem je hrbet 

obrnjen proti tlom, noge pa so trdno na tleh. 

 


