
ČETRTEK, 16. 4. 2020 

 

DODATNI POUK: 

 

 Vaje za matematični  KENGURU najdete na tem naslovu: 

 
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 

 

 Vaje za matematično tekmovanje LOGIČNA POŠAST najdete na tem naslovu: 

 

  https://sites.google.com/site/logicnaposast/  

 

 

SLOVENŠČINA: 

 

 

T. PAVČEK: JURI MURI V AFRIKI 

 

 Pogovori se s starši: 

 

 Se rad/a umivaš? Zakaj da? Zakaj ne? 

 Poznaš fanta, ki se ni rad umival? 

 

 Starši ti naj preberejo pesem iz berila na strani 90, 91. 

 

 Odgovori na vprašanja: 

 

- Kakšen fant je bil kljukec Juri? 
- Kam je splezal? Kaj se je zgodilo? 
- Gotovo ga je mama pred tem svarila: Juri, da ne boš … Kaj je še rekla? 
- Kaj pomeni: Vsak ga kara in pesti …? 
- Kdo je »vsak« in kaj pravijo?  
- Zakaj se je Juri odpravil v Afriko? 
- Kako je prišel tja? 

 

 Na spodnjem naslovu lahko poslušaš še ostale pesmi: 
https://www.youtube.com/watch?v=s_APlVbwbpo 

 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
https://sites.google.com/site/logicnaposast/
https://www.youtube.com/watch?v=s_APlVbwbpo


MATEMATIKA: 

 

ČRTE 

 

 V učbeniku na strani 53 si oglej krive in ravne črte. 

 

 KRIVE črte rišemo s PROSTO ROKO, RAVNE črte rišemo z RAVNILOM (tudi ti si lahko 

prepišeš v karirast zvezek). 

 

 V karirast zvezek napiši naslov KRIVE IN RAVNE ČRTE. Nariši nekaj krivih črt s prosto 

roko in pod njimi napiši KRIVE ČRTE. Nato nariši z ravnilom nekaj ravnih črt in pod njimi 

napiši RAVNE ČRTE. 

 

 Reši naloge v DZ/ 58. 

 

 

 

LIKOVNA UMETNOST:  

 

 

CVETOČE DREVO – SLIKANJE Z RAČUNALNIKOM 

 

 Preizkusil se boš v risanju in slikanju v računalniškemu programu Slikar ali 

katerikoli aplikaciji, lahko tudi na telefonu. 
 

 Pred delom si oglejte kratek filmček, v katerem je na kratko predstavljeno delo v 

programu Slikar. 
 VIDEO: PROGRAM 

SLIKAR https://www.youtube.com/watch?v=uXHXR0vD9no&fbclid=IwAR1ypE

Mhmlo1IjxS0eAj2tZMDhWXEizEqD1dX svC0epR6fnxyH1bep7pRgg 
 

 V računalniku poišči program Slikar, lahko pa katerokoli aplikacijo, tudi na 

telefonu! 
 

 Cvetoče drevo lahko slikaš po spominu, lahko ga opazuješ skozi okno ali 

poiščeš kakšno sliko na spletu. 
 

 Najprej začni risati celoto (drevo, veje), nato se loti risanja podrobnosti (cvetovi, 

ozadje). Ko vse narišeš, se lotiš barvanja. Barvaš lahko s svinčnikom ali 

barvnim polnilom. Sliko na koncu shrani. 

https://www.youtube.com/watch?v=uXHXR0vD9no&fbclid=IwAR1ypEMhmlo1IjxS0eAj2tZMDhWXEizEqD1dX%0DsvC0epR6fnxyH1bep7pRgg
https://www.youtube.com/watch?v=uXHXR0vD9no&fbclid=IwAR1ypEMhmlo1IjxS0eAj2tZMDhWXEizEqD1dX%0DsvC0epR6fnxyH1bep7pRgg


 

 Sliko mi pošlji po elektronski pošti. 
 

PRIMER: 
  

 
 

 

 

 

                                               Tvoja učiteljica Duška 


