
NAVODILA ZA DELO DOMA 

 

Pozdravljeni učenci,  

pošiljam vam navodila za delo doma v času od 16. do 20. 

marca 2020. 

Naloge morate rešiti v delovnih zvezkih, zvezkih in na učnih 

listih. Vse to bomo pregledali in preverili, ko bomo spet v šoli. 

Če učnih listov ne morete natisniti oz. če ste delovne zvezke 

pustili v šoli, rešitve napišite v določen zvezek, ki ga imate  

doma (ne glede na šolski predmet), in sicer tako, da vanj 

napišete ime predmeta, zaporedno številko naloge ter rešitve 

(npr. SLJ STR. 16/4.). 

Uporabljajte portal Lilibi.si, kjer se lahko prijavite ali brezplačno 

registrirate:  

www.Lilibi.si  

Dodatne in zanimive vaje na spletu, ki vam jih priporočam: 

https://interaktivne-vaje.si/ 

 

Pazite nase ter lepo vas pozdravljam, 

učiteljica Biljana Guša Biluš 

 

MATEMATIKA 

- VSAK DAN VADI POŠTEVANKO 

- Reši naloge v SDZ 2. del: 

 Poštevanke št. 2, 4, 5, 10 – str. 29, 30  

 Reši, saj zmoreš! – str. 31, 32  

 Petina in desetina – str. 33, 34  

 Računam do 100 - str. 35  

 Miselni orehi – str. 36 

 Ura, minuta – str. 37 – 40  

https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=f6e198874f&e=e171db7209
https://interaktivne-vaje.si/


SLOVENŠČINA:  

- VSAK DAN BERI vsaj 10 minut 

- Reši naloge v SDZ 2. del: 

 Ponovim jezikarijo: str. 15/ 1. naloga – Prepiši s pisanimi 

črkami z nalivnim peresom, str. 16/4., 5. 

 Preverim svoje znanje – str. 18, 19 

 Kako se obnašamo v gledališču – str. 20, 21 

 Obiskali smo gledališče – str. 22, 23 

 Vabilo – str . 24   

  

SPOZNAVANJE OKOLJA 

- VADI URO  

- Svetloba – str. 51, 52 

- vaje na UL 

Ob koncu tega poglavja moraš poznati nekaj lastnosti 

svetlobe in opisati, kako predmete vidimo. Poznati moraš 

čutilo za vid. 

 

- Zvok – str. 53,54 do 4. naloge: 

1. V preglednico napiši, kako si ustvaril/a zvok.  

2. Pri tej nalogi naj ti pomaga starš oz. brat ali sestra. 

3. Pri tej nalogi naj ti pomaga starš oz. brat ali sestra. 

 

 

LIKOVNA UMETNOST: 

- Doma poišči stensko uro. Na list papirja z barvicami jo nariši.  


