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PETEK, 3. 4. 2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Munro Leaf: Zgodba o Ferdinandu 

Berilo odpri na strani 88-89. Preberi Zgodbo o Ferdinandu. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2BERILO&pages=88-89 

Odpri zvezek za slovenščino. 

Prepiši spodnje besedilo in nadaljuj poved. V njej povej, kateri je tvoj najljubši 
kotiček. 

 

Odgovori na vprašanji. Odgovora zapiši z malimi tiskanimi črkami. 

1. Če bi imel na izbiro sedenje pod drevesom ali lovljenje na travniku, kaj bi izbral? 

2. Bikci na pašniku so si želeli, da bi jih izbrali za bikoborbe. Kaj si želiš ti? V čem si 

želiš biti dober? 

Pripoveduj, kaj bi ti storil, če bi bil čmrlj in bi bik sedel nate. 

 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2BERILO&pages=88-89


MATEMATIKA 

Seštevam dvomestna števila 

Oglej si spodnjo sliko. Preberi besedilo. 

 

V DZ (3. del) reši naloge na strani 91 ter 3. nalogo na strani. 92. Če želiš, reši še 4. 

nalogo. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=91&layout=single 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=92&layout=single 

Pri računanju si lahko pomagaš, kot je napisano spodaj. 

Primer 25 + 50 = 

20 + 50 = 70, torej je 25 + 50 = 75 

Lahko pa tudi razdružiš 20 + 50 + 5 = 75    

 

 

ŠPORT 

Igre hitrega reagiranja je danes zate pripravil učitelj Ivan Kavčič. 

Igrate se naslednji igrici s svojimi domačimi (v dveh). 

1. Lovljenje zamaška 

- Roke predročite (stegnete predse) dlani naj bodo v širini ramen in gledajo navzdol. 

- V eni dlani držite zamašek, vendar ne poveste v kateri. 

- Rečete POZOR in nato čez nekaj sekund odprete obe dlani. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=91&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LB2-prenova-3&pages=92&layout=single


- Zamašek pade proti tlom, drugi ga poskuša ujeti. 

- Če je prelahko, malo razširite roke v predročenju. 

 

2. Ptica, žaba, krokodil 

- Eden stoji, drugi je za njegovim hrbtom. 

- Tisti za hrbtom reče eno žival: "Ptica, žaba ali krokodil". 

- Tisti, ki stoji, čim hitreje oponaša to žival: 

 - Ptica: skoči v zrak in zakrili z rokama. 

 - Žaba: počepne na tla. 

 - Krokodil: gre v položaj za sklece. 

Lepo se igrajte! 

 

ZA KONEC VAM UČITELJI ŽELIMO LEP VIKEND. OSTANITE ZDRAVI! 

 

 


