
PETEK, 17. 4. , ponedeljek, 20. 4. – ŠPORTNI DAN 

Jutri, v petek, bomo imeli športni dan. Odšel boš na pohod ali izlet s kolesom v svojem kraju. 

Z ostalimi družinskimi člani se dogovorite, kam boste odšli, vzemite malico in veselo na pot. 

Izlet lahko opravite tudi v soboto ali nedeljo.  

V ponedeljek boste pri različnih predmetih na različne načine predstavili vaš dan: 

a) v zvezek za DRU napiši naslov ŠPORNI DAN in datum.  

Čez dve strani nariši preprost zemljevid opravljene poti in ga dopolni s sličicami in 

zanimivostmi ob poti, vpiši in vriši (stavbe, drevesa, cerkve, kapelice, vasi, vzpetine, 

mostove, gozdne jase, potoke, kozolce, kmetije, mlin, mlake…).  

Spodaj ali ob strani na zemljevidu izdelaj legendo. 
 

b) v zvezek za SLO napiši naslov ŠPORNI DAN in datum. Tako kot smo se učili 

opiši dogodek:  

- V uvodu zapiši: kdo je odšel na izlet, kdaj ste odšli,  kam ste odšli. 

- V jedru pripovedujte: kaj vse se je zgodilo, kaj zanimivega ste videli, doživeli, 

kdaj ste se vrnili oziroma kako dolg izlet ste imeli. 

- V zaključku zapišite: kako ste se počutili na izletu in po njem. 

 

c) ŠPO: zdaj že kar nekaj časa sediš. Vzemi si odmor, odpri okno, spij kozarec 

vode in malo potelovadi s pomočjo naslednjega posnetka: 
https://www.youtube.com/watch?v=4FcAMjALF3Q&t=2s 

 

d) v zvezek za MAT napiši naslov ŠPORNI DAN in datum.  

4R:  

- zapišite kako dolgo pot ste opravili do malice, kako dolga je bila pot po malici 

in kako dolga pot je bila vsa skupaj – v km in m (približno) 

- zapišite kdaj ste izlet začeli, kdaj ste imeli malico in kdaj ste ga zaključili (npr. 

začeli smo ob 9.00, malico smo imeli ob 11.00 …) 

- * Ali znaš izračunati koliko ur ste bili na izletu? Ali znaš izračunati koliko 

minut je to? 

5R: 

- zapišite kako dolgo pot ste opravili do malice, kako dolga je bila pot po malici 

in kako dolga pot je bila vsa skupaj – v km in m (približno) 

- zapišite kdaj ste izlet začeli, kdaj ste imeli malico in kdaj ste ga zaključili (npr. 

začeli smo ob 9.00, malico smo imeli ob 11.00 …) 

- Koliko ur in koliko minut ste opravljali prvi del poti do malice? 

- Koliko ur in koliko minut ste opravljali drugi del poti do prihoda domov? 

- Koliko ur ste bili na izletu? Koliko minut je to? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4FcAMjALF3Q&t=2s


e) 5R: GOS: v zvezek napiši naslov ŠPORNI DAN in datum. Odgovori na 

vprašanja: 

- Katera gospodinjska opravila si opravil pred odhodom na športni dan? 

- Na katere načine si na športnem dnevu poskrbel za zdravje? 

- Si s seboj vzel zdravo ali nezdravo malico? Opiši jo.  

- Se ti je pripetila kakšna nesreča? Kako si si pomagal? 

- Katere vrste oblačil si oblekel za športni dan? 

 

Opravil si svoje naloge. Za konec izdelke fotografiraj in jih pošlji na moj naslov. 

Hvala.  

 


