
TOREK, 24. 3. 2020 

Upam, da ti je šlo delo včeraj dobro od rok in da nisi imel/a preveč težav. Tudi danes lahko opravljaš delo v 
poljubnem vrstnem redu. Kakor ti ustreza. Interaktivne vaje, ki ti jih ponujajo »čebelčki«, predlagam, da rešuješ v 
popoldanskem ali večernem času, ko spletna stran lilibi.si ne bo toliko obremenjena.  

Za začetek je učiteljica Janja pripravila jutranjo vadbo, lahko pa jo opraviš popoldan. Če bo vreme dopuščalo, greš 

lahko v spremstvu staršev na krajši sprehod v naravo (kam v odmaknjen kotiček, kjer ne boš srečeval drugih). 😊 

 

ŠPORT: Sprehod v naravi 

Med sprehodom si izberi lep kotiček in tam izvedi nekaj gimnastičnih vaj. Razgibaj roke, trup in noge. 

Po sprehodu izvedi vaje za moč: 20-30x DVIGANJE TRUPA, 20-30x ZAKLONI, 10-15x SKLECE, 10x VISOKI POSKOKI 
(kolena čim višje), 15x POČEPI 

 

MATEMATIKA:  

REŠITVE DZ, STR. 99/1. NALOGA: NE, DA, DA, DA, NE, NE, DA, DA, NE 

POŠTEVANKA: 10 računov množenja in 10 deljenja; lahko samo ustno ali pa zapisuj rezultate v zvezek 

9x5= 6x8= 6x4= 5x7= 9x6= 4x8= 8x0= 7x3= 9x8= 6x4= 

27:3= 42:6= 54:9= 28:4= 40:8= 56:8= 9:3= 30:5= 36:4= 16:8= 

Poišči včerajšnje predmete, ki so podobni VALJU, KOCKI, KVADRU IN KROGLI ter jih še enkrat USTNO OPIŠI. Pazi na 

USTREZNE IZRAZE (oglišča, mejne ploskve, robovi). Sproti rešuj nalogo v DZ, str. 100/2. Nato naredi še 3. nalogo.   

Vadiš lahko z nalogami pod »čebelčki« - interaktivno gradivo, str. 99 (zgornji kot).  

 

SLOVENŠČINA: JURE, JURČEK; DZ, str. 49 

BRALNI TRENING: Najprej glasno preberi besedilo v DZ-ju, str. 49. 

Kako rečemo malemu Janezu? Janezek. Danes se bom naučili tvoriti manjšalnice.  

DZ, str. 49/1. naloga: manjšalnice najprej podčrtaj, potem pa zapiši v zvezek Pisanček naslov MANJŠALNICE 

Zapiši pare tako kot kaže zgled: VAS – VASICA; HIŠA – HIŠICA… Piši s pisanimi črkami.  

Reši še ostale naloge na strani, 49.   

Iz preglednice »Ponovim« izberi po eno besedo iz vsakega stolpca ter v zvezek ZAPIŠI 4 BOGATE POVEDI z izbranimi 

besedami. Piši s pisanimi črkami.  

»Čebelčki« ti spet ponujajo interaktivne vaje. Verjamem, da boš užival/a.    

 

NAREDI ODMOR, PREZRAČI PROSTOR, KAJ PRIGRIZNI, NAREDI NEKAJ GIMNASTIČNIH VAJ… 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

Če se še spomnite, smo v četrtek pred zaprtjem šole pisali pisno ocenjevanje okolja. Testi so popravljeni, ocene pa 

vpisane v eAsistentu. Popravljene teste vam vrnem takoj, ko se spet srečamo.  



ZA STARŠE: Če kdo ne vidi ocene v eAsistenu, mi lahko preko eAsistenta napišete zasebno sporočilo in vam 

odgovorim.  

DOMAČA POKRAJINA 

S pomočjo staršev odpri interaktivno gradivo za SPO (učbenik), str. 55 ter GLASNO PREBERI ZAPISANO SNOV. Dobro 

si oglej tudi fotografije pokrajine.  

V zvezek Okoljček napiši naslov ter datum ter prepiši spodnje besedilo.   

DOMAČA POKRAJINA      24. 3. 2020 

Pokrajine v Sloveniji so raznolike: RAVNINSKE, GRIČEVNATE, HRIBOVITE, GORATE. Ponekod so travniki, 

pašniki, gozd. Življenje ljudi v različnih pokrajinah se razlikuje. Ob morju se ukvarjajo z ribolovom in 

turizmom, na ravninah imajo polja, v gričevnatih predelih vinograde. 

Če imaš možnost, natisni spodnje sličice ter jih prilepi v zvezek. Lahko pa različne primere pokrajin poiščeš v časopisu 

in jih nalepiš ali pa jih le nariši. Po želji. (Natisnjene sličice boš lahko dobil/a tudi v šoli, ko se vrnemo, zato si lahko 

pustiš prostor v zvezku).  

            

RAVNINSKA POKRAJINA    GRIČEVNATA POKRAJINA                       HRIBOVITA POKRAJINA 

      

OBMORSKA POKRAJINA    GORATA POKRAJINA 

OB SLIČICAH SE S STARŠI POGOVORI: V katerih pokrajinah so lahko večja naselja? Zakaj? Kaj je značilno za ravninsko 

pokrajino? S čim se ljudje tam ukvarjajo? Zakaj ni mogoče imeti naselij v gorah, hribih? Zakaj se ob morju ljudje 

ukvarjajo s turizmom?  

GLASBENA UMETNOST: 

Navodilo je enako kot včeraj. Razmisli in izberi materiale, ki jih imaš doma ali v okolici svojega doma ter IZDELAJ 

PREPROSTO GLASBILO. Glasbilo naj bo lepo oblikovano. Ko bo glasbilo izdelano, zapoj nekaj pesmic, ki smo se jih 

letos naučili. Pesmice najdeš na lilibi.si; Dežela Lilibi, Mestni trg 3, Glasbena umetnost, Pesmice. Lahko pa zaviješ še v 

Šolsko ulico 1-2.  

Lepo te pozdravljam, sporočilo pa enako kot včeraj: OSTANI DOMA, IGRAJ SE V OKOLICI SVOJE HIŠE TER PAZI NA 

SVOJE ZDRAVJE. PRIDNO UMIVAJ ROKE.  

Učiteljica, Andreja  

Na zadnji strani so priložene še rešitve današnjega dela.  



REŠITVE DANAŠNJEGA DELA:  

MATEMATIKA: 

 
 

SLOVENŠČINA:  

  
 

 

 


