
Pozdravljeni, 

Upam, da ste prijetno preživeli pretekle praznike in da ste si nabrali novih moči.  

Ta teden je malo krajši, saj je bil včeraj praznik. Teden bomo sicer začeli s polno paro, vendar 

nas v petek čaka športni dan. ☺ 

 

TOREK, 14. 4. 2020 

Že kar nekaj časa se pogovarjamo o odpadkih, človeškem telesu in nasploh o skrbi za zdravje. 

Za spoznavanje okolja bomo danes izvedli PREVERJANJE ZNANJA. Učni list je priložen, pa da 

vidimo, koliko si se naučil.  

Tudi pri slovenščini smo se pogovarjali o tem, kako skrbimo za zdravje. Da smo zdravi, pa je 

pomembno tudi, kaj jemo. Izberi si en dan in izdelaj jedilnik za vse obroke. Povprašaj ostale 

člane družine, kaj radi jedo. Sodeluj pri pripravi obrokov. (Pošlji mi fotografijo, kako ti gre. ☺) 

V šoli imamo že v naprej pripravljen jedilnik za celoten teden. V delovnem zvezku pa imaš na 

straneh 58, 59 primer jedilnika, ki mu sledijo dodatne naloge. Naloge bomo preverili v sredo 

preko videokonference ob 9. uri. 

Pri matematiki smo se začeli pogovarjati o likih. V zvezek napiši naslov LIKI.  

Nariši like: trikotnik, štirikotnik, petkotnik, šestkotnik. Ponovi, kaj smo se naučili prejšnjo uro 

(glej PPT LIKI).  

LIKE VEDNO RIŠEMO Z RAVNILOM. NAJPREJ NARIŠEMO OGLIŠČA, KI JIH OZNAČIMO S PIKO IN 

JIH Z RAVNILOM POVEŽEMO MED SEBOJ. OZNAČI OGLIŠČA (Z VELIKO TISKANO ČRKO, V 

NASPROTNI SMERI URINEGA KAZALCA). 

Reši naloge v delovnem zvezku na strani 103 IN 104. Svoje delo fotografiraj in mi pošlji. 

Prilepi v zvezek: 

POSTOPEK NAČRTOVANJA RISANJA LIKOV: 

• NAJPREJ OZNAČIMO OGLIŠČA (npr. KER VEMO, DA IMA ŠESTKOTNIK 6 OGLIŠČ, 

OZNAČIMO 6 TOČK, KI PA NE SMEJO LEŽATI V RAVNI LINIJI); 

• TOČKE MED SEBOJ POVEŽEMO Z RAVNIMI LINIJAMI OZ. STRANICAMI 

(NATANČNOST PRI POVEZOVANJU; RAVNILO). 

Za konec pa še malo o glasbi. Izberi si 4 pesmi, ki smo se jih učili letošnje šolsko leto. Zapoj 

jih. ☺ 

 

 

 

 



SREDA, 15. 4. 2020 

Ob 9. uri se dobimo preko videokonference. 

SLJ - Glede na to, da smo že končali s prazniki, napišite, kaj vse ste počeli pretekli vikend. 

Zapišite naslov in opišite pretekli vikend. Naj bo najmanj 15 povedi. 

Pri matematiki nadaljujemo z liki. Oglejte si PPT predstavitev in rešite naloge, ki so zapisane.  

Po dolgem vikendu pa sledi jutranja telovadba. Izvedi spodnje gimnastične vaje in si podajaj 

žogo s staršem ali bratom/ sestro na različne načine. Poskusite si podajati žogo na čim več 

različnih, zanimivih in zabavnih načinov. 

 

Možiček kopitljaček –  na en znak dvignemo roke, na drugega pa jih 

spustimo. 

 

Stojimo, dvigamo rami – obe hkrati, nato izmenično. 

 

Stojimo, roki predročimo, stisnemo jih v pest; roki iztegujemo in 

krčimo (testo valjamo). Gib je v začetku kratek, nato se daljša, 

čimbolj je testo zvaljano. 

 

Stojimo, naredimo predklon, se izravnamo, visoko dvignemo roke, 

stopimo na prste (perilo obešamo na visoko vrv). 

 

Sedimo v turškem sedu. Kdo zna vstati brez pomoči rok? 

 

Ležimo na trebuhu, dvignemo roke in petkrat plosknemo. 

 

Ležimo na trebuhu, nato se dvignemo, opremo na roke in stopimo 

na prste, dvignemo se čim više (naredimo most). 



 

Brcamo – konju nagajajo muhe, zato brca z nogo. 

 

Brisanje čevljev - umazane čevlje imamo, obrišemo jih v 

predpražnik. 

 

ČETRTEK, 16. 4. 2020 

Danes bomo malo preverili vaše znanje slovenščine. Sami rešite UL, ki sem vam ga priložila in 

mi pošljite nazaj. Ne pozabite na DOMAČE BRANJE! ☺ 

Pri matematiki bomo prav tako preverili vaše znanje. Rešite naloge v delovnem zvezku na 

straneh 107 in 108. Pozabavajte se tudi z nalogami na strani 109. 

Za glasbeno umetnost boste potrebovali 1 meter dolg trak, ki ga prilepite na krajšo leseno 

palico (ritmični trak). Sledite navodilom na PPT projekciji. 

PETEK, 17. 4. 2020 

ŠPORTNI DAN! ☺ 

ŠD pohod ali kolesarski izlet v domači okolici (lahko ga izvedete tudi med vikendom). Po 

opravljeni dejavnosti narišite preprost načrt prehojene ali prekolesarjene poti z 
znamenitostmi ob poti. Načrt poti mi pošlji. 

 


