
SREDA, 1. 4. 2020 

Danes ti ne bo treba delati prav nič. Cel dan boš lahko ležal na kavču in gledal televizijo…  

Si mi verjel/a?  

Ha, ha, ha….PRVI APRIL…Danes je dovoljeno, da se malo pohecamo in si kaj izmislimo. Hitro si izmisli kakšno 

neumnost in poskusi nahecati tvoje starše, brate, sestre…  

 

SLOVENŠČINA – 2 uri 

1. URA: SKRB ZA ZDRAVJE, TELESNA DEJAVNOST; DZ, str. 56 

BRALNI TRENING: Besedilo 2x GLASNO PREBERI.  

Pri branju upošteva INTONACIJO (vejica, glas gor, pika, glas dol). 

Odgovore zapiši v DZ. Pazi, da tvoriš odgovore v celih povedih. Zapisuj pravilno in lepo. Za sabo nujno preglej in 
popravi morebitne napake.  

 

2. URA: MUCA COPATARICA, ogled predstave 

https://www.youtube.com/watch?v=jTcAAvzyg8Y 

V ponedeljek si prisluhnil/a pravljici Muca Copatarica, danes si jo boš še ogledal/a. Bodi pozoren/pozorna, če se bo 
igra v čem razlikovala od pravljice, ki so jo poslušal/a.  

 

BRALNA ZNAČKA: Ker imamo ob sredah ponavadi na voljo uro za opravljanje bralne značke, te povabim, da lahko 
tudi v tem času, ko si doma, pridno bereš. Ko boš imel knjigo prebrano, izpolni DNEVNIK BRANJA. Prosi starše, da ga 
fotografirajo in mi pošljejo fotografijo na moj elektronski naslov. Jaz si bom zabeležila in v šoli si boš lahko prilepil 
sovico za opravljeno bralno značko.  

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

PONOVIMO: Še veš katere so glavne smeri neba?   

Poskusi rešiti spodnjo nalogo. Če jo lahko natisnete, jo natisni in prilepi v zvezek. Sicer naredi le USTNO.  

NAJPREJ OB SLIKI VPIŠI S (zgoraj), J (spodaj), V (desno), Z (levo). Nato dopolni povedi.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jTcAAvzyg8Y


Poimenuj pripomoček, ki je na sličici. Za kaj ga uporabljamo? 

 

 

Danes boš spoznal/a, kako so prišli do ZEMLJEVIDA, ki je tudi pripomoček, s katerim se lahko orientiramo.  

Za začetek si oglej razlago: https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-druzba/orientacija/zemljevid 

Nato si novo snov preberi še v interaktivnem DZ, str. 75. Dobro si oglej še znake, ki so narisani pri 1. nalogi.  

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZOKO_2015&pages=75&layout=single 

 

ZAPIS V ZVEZEK:  OD SKICE DO ZEMLJEVIDA  DATUM 

Skica je preprosta slika, narisana z roko. Prikazuje okolico doma, šole, del nekega kraja. Na njej so narisani ZNAKI, ki 

so razloženi v LEGENDI. Pomaga nam, da se v prostoru lažje znajdemo, orientiramo.  

Kadar je skica zelo natančna, lahko iz nje nastane ZEMLJEVID.  

 

IZZIV ZATE: V zvezek nariši SKICO OKOLICE SVOJEGA DOMA. Pazi, da boš pri skici uporabil le ZNAKE (npr. črno črto 

za cesto, modro črto za reko, pravokotnik za stavbo, zeleno barvo za travnik in podobno). Pod skico zapiši tudi 

LEGENDO (kaj kateri znak pomeni).  

PRIMER PREPROSTE SKICE in LEGENDE: 

 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-druzba/orientacija/zemljevid
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZOKO_2015&pages=75&layout=single


MATEMATIKA: SKLADNI LIKI, DZ, str. 8, 9 

Vzemi list papirja, ga prepogni ter izreži poljuben lik. Dobil si 2 popolnoma enaka lika, zato rečemo, da sta SKLADNA.  

V zvezek za matematiko napiši naslov:     

SKLADNI LIKI   DATUM 

Prilepi oba izrezana lika ter ZAPIŠI: 

SKLADNA LIKA sta ENAKE OBLIKE in VELIKOSTI.  

Reši naloge v DZ, str. 8, 9. PRI RISANJU LIKOV BODI ZELO NATANČEN/NATANČNA. Uporabljaj šablono, ošiljene 

barvice in ne pritiskaj premočno.  

Ne pozabi na poštevanko.  

 

REŠITEV SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 

Pripomoček na fotografiji je KOMPAS. Uporabljamo ga, da lahko določimo smeri neba in se z njim orientiramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŠITVE ZA SLJ – DZ, STR. 56: 

 

 

REŠITVE ZA MAT – DZ, STR. 8, 9: 

 

 


