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 Na spodnji spletni povezavi reši 100 računov poštevanke čim hitreje. Pošlji 

mi čas računanja in število pravilnih oziroma napačnih rezultatov. 

                              https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w6js3qx1flec 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA  
 Ali veš kaj je velika noč in zakaj jo praznujemo?  

 O tem smo se pogovarjali že, ko smo se učili o praznikih. Preberi 
spodnji zapis. 

Velika noč je največji krščanski praznik in ga vsako leto praznujemo na drug 
datum, ki je vezan na luno. 

Velika noč praznujemo na prvo nedeljo po prvi polni spomladanski luni. Zato 
je velika noč vedno v obdobju med 21. marcem in 25. aprilom. 

Na podlagi teh trditev so znanstveniki izračunali, kdaj bodo velike noči v 
prihodnji desetih letih. Zdaj lahko greš do staršev in jim poveš, da vidiš v 
prihodnost za naslednjih 10 let.  

Datumi velikih noči: 

2020: 12. april 2024: 31. marec 2028: 16. april 

2021: 04. april 2025: 20. april 2029: 01. april 

2022: 17. april 2026: 05. april 2030: 21. april 

2023: 9. april 2027: 28. marec  
 

 Oglej si posnetek o pomenu velike noči na spodnji povezavi. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I-H7uVhlgQc 
 

 Značilnosti velike noči: 
 

           Potica  

          Velikonočna šunka pečena v testu 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w6js3qx1flec
https://www.youtube.com/watch?v=I-H7uVhlgQc


         Pirhi 

            Hren 

           Pinca (sladek kruh) 
  
 

      To je butara in oljčna vejica.  
 

 

 Vzemi zvezek za SPOZNAVANJE OKOLJA in napiši naslov VELIKA NOČ 

IN VELIKONOČNI PONEDELJEK. Pod naslov zapiši spodnje besedilo ter 

nariši ali prilepi nekaj značilnosti velike noči.  

 
Zapis v zvezek: 

 

Velika noč je verski praznik in je dela prost dan. Letos praznujemo veliko noč 

12.4.2020. To je praznik veselja in upanja. 

 
   Nariši ali prilepi značilnosti velike noči.  
                

SLOVENŠČINA  
 

 Prisluhni pravljici Mandi velikonočni zajček na povezavi 
              https://www.youtube.com/watch?v=owEhJ4a6j4s 
 

 Knjigo še sam-a preberi (izklopi zvok) in nato v šolsko pisanko pod naslov  
MANDI VELIKONOČNI ZAJČEK zapiši obnovo. To že znaš. Spomni se 
obnove Sapramiške.  
 
Pomembno je: 

 da ima obnova začetek, glavni del in zaključek, 

 da zapišeš le bistvene dogodke, ki zgodbico povezujejo, 

 da veš, da podrobnosti niso pomembne, 

 da so povedi smiselne, 

https://www.youtube.com/watch?v=owEhJ4a6j4s


 da uporabljaš pravopisna pravila in 

 da paziš na lepopis in čitljivost zapisa. 

 
Obnovo poslikaj in mi jo najkasneje do srede, 15.4.2020, pošlji na moj 

elektronski naslov. 

 

 
DODATNI POUK-samo za tiste učence, ki ste se prijavili na               

matematično tekmovanje 

 
Na zapisani spletni strani najdete stare teste Kenguru tekmovanja. Testov ni 
potrebno tiskati. Rešujte jih ustno, tako da si pomagate s skicami na papir. 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821&fbclid=IwAR32pq_-
5arIxG6X6Cr7hOPZuyja-Y_F3qkECTMjJsnDNsBoiwdXbjgEiG0 
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