
PETEK, 3. 4. 2020 

Še en teden je za nami. Spomnila bi vas še na obnovo Muce Copatarice. Tisti učenci, ki je še niste poslali, 

prosite starše, naj fotografirajo in mi pošljejo, da pregledam zapise. Danes mi tudi sporočite, kako vam je 

šel tedenski narek poštevanke in deljenja. Seštevek vseh pravilnih rezultatov mi lahko zapišete v spletni 

učilnici ali preko sporočila, kakor vam bo lažje.   

 

SLOVENŠČINA: Tone PAVČEK: PRETEPAČ (berilo, str. 78) 

V berilu, str. 78 preberi pesem o fantu z imenom Pepe Nagaja.  

Na vprašanja za razumevanje pesmi odgovori USTNO.  

- Razloži ime Pepe Nagaja. 

- Kako se počuti Pepe? 

- Kaj pomeni, da je Mirna Peč preveč mirna? 

- Komu in zakaj je Pepe napisal pismo? 

 

Poišči besede, ki jih ne razumeš. Mogoče je katera od teh: pob, okraj, prida, stiska, stari znanec? Še veš, kje 

smo iskali besede, ki jih nismo razumeli.  

Na spletu vtipkaj fran.si, v polje vtipkaj besedo in dobil boš razlago neznane besede.  

Še veš, kje iščemo rime v pesmi? Čisto na koncu vrstice.  

Naj ti pomagam za 1. kitico: kraja – Nagaja; Peči - ni 

 

V zvezek Pisanček napiši naslov: 

Tone Pavček: Pretepač    DATUM 

ŠTEVILO KITIC: 

ŠTEVILO VERZOV V 1 KITICI:  

IZPIŠI RIME:  

Na koncu nariši, kako si predstavljaš pretepača Pepeta.  

 

MATEMATIKA 

Danes te čaka še zadnji dan v tem tednu za narek poštevanke. OPOMNIK: Sporoči seštevek vseh pravilnih 

rezultatov v tem tednu.  

Pred današnjim delom potrebuješ OŠILJEN SVINČNIK in RAVNILO. Pri risanju NE PRITISKAJ PREMOČNO in 

bodi zelo NATANČEN/NATANČNA.  

DZ, str. 10: Preberi pogovor med Lili in Binetom. Dobro si oglej obe črti. POZOR! Ravne črte rišemo Z 

RAVNILOM.  



DZ, str. 10/11: 1., 2., 3. naloga: Natančno preberi navodila in reši naloge. 

4. naloga: Spomni se, kako označujemo PRESEČIŠČA. S križcem x in z veliko tiskano črko. Križec mora biti 

narisan natančno na presečišču, črka ne sme biti prevelika. S črkami nadaljuj po abecednem vrstnem redu; 

Č ponavadi preskočimo. 

 

ŠPORT 

Danes pojdi na sprehod ali se igraj zunaj (le z bratom, sestro ali starši). 

Ko se vrneš, izvedi vaje ob videoposnetku: 

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

Ne pozabi na pitje vode! Uživaj! 

Lep petek! Učiteljica Janja 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Danes boš ustvaril/a dom muce Copatarice ali pa urejeno vasico, kjer so živeli neredni otroci.  

NEKAJ IDEJ ZA USTVARJANJE:  

Lahko najdeš kakšno škatlo od čevljev in iz nje oblikuješ mucino hišo. Lahko sestaviš vasico iz lego kock ali iz 

manjših odpadnih škatlic. Lahko greš ven in na asfalt s kredami narišeš urejeno vas. Lahko nabereš naravni 

material in sestavljaš hiške. Lahko pa se spomniš kakšne čisto svoje ideje in oblikuješ hišo ali vas.  

Bodi ustvarjalen/ustvarjalna. 

 

Pred tabo je vikend! Spočij se, PAZI NASE in OSTANI DOMA ter OSTANI ZDRAV/ZDRAVA.  

 

Rešitve prilagam spodaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


STOP! 

REŠITVE NALOG LAHKO POGLEDAŠ SAMO OB PRISOTNOSTI STARŠEV, KO KONČAŠ Z DELOM!  

SLOVENŠČINA: 

ŠTEVILO KITIC: 4 

ŠTEVILO VERZOV V 1 KITICI: 4 

RIME: kraja – Nagaja; Peči – ni; prida – velika; preveč – več; tepem – Pepe; dom – bom; Nagaja – odhaja; 

Peči – mudi  

 

STOP! 

REŠITVE NALOG LAHKO POGLEDAŠ SAMO OB PRISOTNOSTI STARŠEV, KO KONČAŠ Z DELOM!  

 

MATEMATIKA, DZ, str. 10, 11 

 

 

 


