
PETEK, 13. 11. 2020 

 

MATEMATIKA 

PISNO ODŠTEVANJE ŠTEVIL DO 100 S PREHODOM 

 OGLEJ SI RAZLAGO NA SPODNJI POVEZAVI. 

https://youtu.be/QNe1xS_Hp78 

 REŠI: SDZ str. 84. 

 RAČUNI V KARO ZVEZKU 

Napiši naslov VAJA, nato pa zapiši račune v zvezek ter jih pisno izračunaj.  

Pazi na pravilno podpisovanje. 

 

367 - 128 =                           754 - 266 = 

841 - 326 =                           813 - 547 = 

492 - 264 =                           305 - 128 = 

558 - 329 =                           650 - 275 = 

 

 

 

SLOVENŠČINA 

PRAVOPISNE VAJE 1 

 Reši učni list - PRAVOPISNE VAJE 1 (PRILOGA 1). 

 Sledi navodilom na učnem listu. Vse naloge rešuješ v zvezek. Piši čitljivo s 
pisanimi črkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QNe1xS_Hp78


LIKOVNA UMETNOST 

RAZPOREJANJE OBLIK V GRAFIKI – šablonski tisk 

Danes pa se bomo igrali z jesenskimi listki. 

Pripravi: rastlinske liste, tempera barve, čopič, paleto, risalni list ( lahko zlepiš 

tudi dva navadna lista skupaj) in valjar. Ne pozabi na zaščito s časopisnim 

papirjem. 

Se še spomniš iz drugega razreda, kako nastane grafika? S tiskanjem. 

Odtisnemo lahko oblike, ki jih izrežemo iz različnih materialov. Takšnim oblikam 

rečemo šablone.  

Kako pravimo likovnim delom, ki nastanejo na osnovi odtisov? Grafike.  

Tudi rastlinski list je nekakšna šablona. Če na rastlinski list nanesemo barvo in 

ga odtisnemo, nastane odtis. 

Likovna naloga: 
Izdelal boš grafiko, šablonski tisk. Tvoja šablona bodo kar rastlinski listi. 

Izberi si več listov različnih oblik in velikosti (šablon) in nanje s čopičem nanesi 

različne barve.  

Na mizo položi risalni list. Nanj po svoje razporedi z barvo namazane liste, barva 

gleda navzgor. Prekrij z drugim risalnim listom in po vrhu povaljaj z lesenim 

valjem …  

Previdno odstrani zgornji list… Le kakšni odtisi so nastali!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 1: 

PRAVOPISNE VAJE1 

 

1. Prepiši nalogo v zvezek. Vstavi manjkajoče črke. 

so_za vo_k golo_ 

i_kušnja gla_ba ri_ba 

Alja_ Andra__ razre_ 

po_ž na_stropje gum_ 

 

2. Dopolni povedi tako, da bodo naštete vsaj štiri besede. Saj še 

veš, kako naštevamo stvari, kajne? Pazi na vejice. 

Nalogo reši v zvezek. 

 
V trgovini kupim ____________________________________________ 

Jesenski plodovi so __________________________________________ 

V živalskem vrtu sem videla ___________________________________ 

Med trobila sodijo____________________________________________ 

 

3. Tiskarski škrat nam je ponagajal in v besedilu zbrisal vsa 

končna ločila. Tvoja naloga je, da jih napišeš. Nato označi tudi 

velike začetnice. Besedilo čitljivo prepiši s pisanimi črkami v 

zvezek. 

 

PET PRIJATELJEV 

 

PET PRIJATELJEV SE JE PRIBLIŽALO STARI HIŠKI BILO JIH JE STRAH KAJ 

PA, ČE V NJEJ STRAŠI RADOVEDNI FILIP JE ODPRL VRATA IN PREVIDNO 

POGLEDAL V HIŠKO JOJ, KAKO UMAZANO JE BILO VSE PRIJATELJI SO 

VSTOPILI LE KDO STANUJE TUKAJ KAR NAENKRAT JE MOČNO 

ZAROPOTALO COF SE JE OBRNIL IN JO URNO UCVRL VEN NEŽA JE 

ODŠLA ZA NJIM COF, PRIDI NAZAJ  

 


