
SLOVENŠČINA 
 
           Pa še ena črka nagajivka.  

 Preberi naslednje besede: 
 
cev, pav, ovca, lev, domov, flavta, glavnik, črv, brv, avto, vrv, rokav, 

lestev, lastovka, vrat, deževnik.  

 

Kako si prebral-a črko v?  

 

Tudi jaz sem prebrala u. Oh, ta nagajivi v !!! 

 

 Vzemi šolsko pisanko in zapiši naslov NAGAJIVI  V  

           ter prepiši  

 

cev, pav, ovca, lev, domov, flavta, glavnik, črv, brv, avto, vrv, rokav, 
lestev, lastovka, vrat, deževnik.  
 
Izgovorim U, pišem V. 
 

 Zgornje besede nagajivke uporabi v bogatih povedih. Ne pozabi na 

vprašalno, velelno in vzklično poved.       

 

 Npr.  

          Čez potok nas pelje lesena brv.  

 

 
ŠPORT  
 
V aprilu na šoli izvajamo športno – vzgojni karton. Na spodnjem 
posnetku si lahko pogledaš, kako izvesti športno – vzgojni karton 
doma. Preizkusi se tudi sam. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IwoHq1b0K3Q&fbclid=IwAR0e-
wn2HdQPHv41WiA8f9_r7OgXg5GvlOop5gjFVB3cRjTzOCcGZrAUiEo 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IwoHq1b0K3Q&fbclid=IwAR0e-wn2HdQPHv41WiA8f9_r7OgXg5GvlOop5gjFVB3cRjTzOCcGZrAUiEo
https://www.youtube.com/watch?v=IwoHq1b0K3Q&fbclid=IwAR0e-wn2HdQPHv41WiA8f9_r7OgXg5GvlOop5gjFVB3cRjTzOCcGZrAUiEo


 
MATEMATIKA 
 

 Vzemi karo zvezek, šablono in ošiljen svinčnik ter prepiši vse, kar je 
zapisano o likih. 

 
                                                       LIKI                                                  
 

               To je TRIKOTNIK. Ima tri stranice in tri oglišča.   
Z veliko tiskano črko so označena oglišča, z malo pa stranice.  
 

To je PETKOTNIK. Ima pet stranic in pet oglišč.  
 

     To je krog. Nima stranic in nima oglišč. Črti, ki obdaja krog, rečemo   
                     KROŽNICA. 
 
Ravne črte, ki omejujejo lik so STRANICE. Točke, v katerih se stikajo stranice, so 
OGLIŠČA.   
 
Like rišemo vedno z ravnilom in svinčnikom. 
 

 Nariši in poimenuj: 
-lik, ki ima 4 stranice in 4 oglišča, 
-lik, ki ima 7 stranic in 7 oglišč in  
-lik, ki ima 6 stranic in 6 oglišč.  
 

 Reši naloge v SDZ 2. del na strani103-3. naloga 
 
 
 
 
 
 
 



 
LIKOVNA UMETNOST - IZDELAJ SI VETRNICO 
 
 

 
 

Za izdelavo vetrnice potrebuješ: 

 30 cm dolgo paličico (biti mora dovolj debela, da se ne bo zlomila, ko boste vanjo zabili 

žebelj), 

 majhen gumb,  

 žebelj z dovolj veliko glavo,  

 lepilo, 

 kladivo.  

 

Kako izdelaš vetrnico? 

1. zreži kvadrat v velikosti 24 cm X 24 cm. 

 

2. Nariši diagonali iz enega kota proti drugemu. Po vrisanih diagonalah s škarjami iz vsakega 

vogala zareži proti sredini v dolžini 9,5 cm.  

 

3. V kvadrat naredi pet luknjic, po eno v vsakem vogalu in eno na sredini kvadrata. Luknjice na 

vogalu morajo biti dovolj velike, da bodo omogočale, da se krila vetrnice lahko vrtijo, vendar ne 

smejo biti prevelike. Naj bodo takšne velikosti, da lahko gre skozenj žebelj, s katerim boš 

pritrdil krake vetrnice na paličico. 

 

4. Upogni vsako polovico vogala z luknjico proti sredini in potem uporabi žebelj z dovolj veliko 

glavo, da bo pokrila luknjice. Luknjice na krakih nanizaj na žebelj, ki gre na koncu skozi 

sredinsko luknjico.  

 

5. Nanizaj majhen gumb na žebelj za kraki vetrnice, kar bo omogočalo vetrnici, da se prosto 

vrti in ne udarja ob paličico. 

 

6. Pazljivo uporabi kladivo in žebelj, na katerem je vetrnica, zabij v paličico. Če žebelj pogleda 

ven na drugi strani paličice, ga s kladivom upogni proti paličici in ga prelepi z lepilom.  

 

7. Preizkusi vrtenje vetrnice tako, da pihaš vanjo iz različnih kotov. Ko bo zunaj pihal veter, jo 

preizkusi v naravi! 
 

 


