
TOREK, 12. 5. 2020 

Jutri, 13. 4. 2020, boste imeli učenci 1. triletja KULTURNI DAN: Peter in volk (glasbena pravljica).  

Navodila za delo boste našli v spletni učilnici pod RAZNO.  

ŠPORT 

Sprehod; vmes izvedi 2(3) x 60m ŠPRINT (zelo hiter tek) 

RAVNOTEŽNOSTNI IZZIVI: 

 Iz stoje preidi v sedeč položaj in nazaj; pri tem si ne smeš pomagati z rokami, prekrižati  nogi ali 

poklekniti na kolena. 

 Stoj, roko daj za hrbet, z drugo roko se primi za zapestje; počasi počepni, z iztegnjeno  roko se 

poskusi dotakniti tal za sabo. 

 Stoj na eni nogi, z rokami objemi koleno druge noge in skušaj poljubiti koleno. 

 Stoj, dvigni nogo, z nožnim palcem se poskusi dotakniti čela; poskusi še z drugo nogo. 

 Vdeni šivanko: skleni roki pred seboj, skozi roki stopi najprej z eno, nato še z drugo nogo, tako da 

boš na koncu sklenjeni roki imel za hrbtom. 

 Enako kot zgoraj, samo v ležečem položaju. 
 

MATEMATIKA: ODŠTEVAM ENICE, 2. del; DZ, str. 33 

Tudi danes so vam lahko v pomoč računi do 100.  
 
 
ZAPIS V ZVEZEK:   ODŠTEVAM ENICE   DATUM 
 
Sličice lahko prilepite, račune napišite sami.  
 
 
 
       
  
 

436 – 6 = 430   36 – 6 = 30 
 
 
 
 

 
 
 

334 – 6 = 328  34 – 6 = 28 
 
Sedaj reši naloge v DZ, str. 33.  
 
 
Rešitve za ponedeljkovo delo pri MAT imaš spodaj.  
 

 



SLOVENŠČINA: 

GLASNO BRANJE PEKARNA MIŠMAŠ, 2. odlomek (Ne pozabi na bralni semafor.) 

 

BESEDE Z NASPROTNIM POMENOM, DZ, str. 69 

Besedi VELIK poišči nasprotno besedo… MAJHEN. Hitro naštej še nekaj takih parov.  

HITER -   SUH -    BOGAT -   KISEL –  

 

Natančno preberi besedilo v DZ, str. 69 ter poišči PARE BESED, ki imajo NASPROTEN POMEN. Pare prepiši v 

zvezek Pisanček: 

BESEDE Z NASPROTNIM POMENOM ALI PROTIPOMEKE   DATUM 

veliko – majhno sončno – deževno hiter – počasen črn –bel 

 

Reši še 2.,  in 3. nalogo v DZ.  

Naloga PONOVIM:  

PAZI! Kadar je napisana številka brez pike (19), zapišemo DEVETNAJST. Kadar pa ima številka zraven še piko 

(19.), pa zapišemo DEVETNAJSTI.  

 

SPOZNAVANJE OKOLJA: PONOVIMO in PREVERIMO SVOJE ZNANJE  

ČLOVEŠKO TELO, ČUTILA, ŽIVIMO ZDRAVO, KO ZBOLIMO 

Preden se lotiš preverjanja znanja, vzemi v roke zvezek ter si preberi snov, ki smo jo obravnavali: 

- ČLOVEŠKO TELO in ČUTILA, 

- ŽIVIMO ZDRAVO in KO ZBOLIMO 

Ponoviš lahko tudi ob interaktivnem DZ, str. 81 – 84 na spodnji povezavi in se premikaš po straneh naprej: 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZOKO_2015&pages=81&layout=single 

Vadiš lahko tudi na:  

https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/clovek 

 

Ko ponoviš, se loti reševanja spodnjih nalog. Če lahko, si naloge natisnite. Če nalog ne moreš natisniti, jih 

lahko rešuješ ustno in v zvezek zapišeš pri 1. nalogi (DA/NE) ter REŠITVE KRIŽANKE.  

 

 

 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB3SDZOKO_2015&pages=81&layout=single
https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/clovek


PONOVIMO IN PREVERIMO SVOJE ZNANJE (učni list) 

PRED PRAVILNIMI TRDITVAMI POBARVAJ OKENCE Z ZELENO, PRED NAPAČNIMI PA Z RDEČO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŠI KRIŽANKO. 

 

 

V ZVEZEK ODGOVORI NA NASLEDNJI VPRAŠANJI. 

1. Kaj meniš, kaj se je zgodilo Mojci, če so ji v bolnišnici na roko namestili mavec (pogovorno: »gips«)? 

2. Kako se lahko zaščitiš pred nalezljivimi boleznimi? 



GLASBENA UMETNOST 

Izberi si POLJUBNO GLASBILO, ki ga boš v šoli predstavil sošolcem. PRIPRAVI PLAKAT in KRAJŠI GOVORNI 
NASTOP, s katerim boš OPISAL izbrano glasbilo. Kdor želi in če znaš, lahko namesto plakata pripraviš Power 
Point predstavitev.  

KO SE VRNEMO V ŠOLO, boste izbrana glasbila predstavili sošolcem in s tem PRIDOBILI OCENO PRI GUM.  

Kaj vse mora predstavitev vsebovati? 

1. Prilepi ali nariši izbrano glasbilo ter povej, zakaj si to glasbilo izbral/a. 

2. Povej, v katero skupino glasbil sodi. (GLASBILA S TIPKAMI, GODALA, PIHALA, TROBILA, TOLKALA, 

BRENKALA) 

3. Kaj je za to glasbilo značilno?  

4. Kako je sestavljeno? 

5. Iz česa je narejeno? 

6. Kako se nanj igra? 

7. Kako rečemo osebi, ki na to glasbilo igra? 

8. Dodaj še kakšno zanimivost, ki jo najdeš o izbranem glasbilu.  

 

 

 

REŠITVE ZA MATEMATIKO, DZ, str. 32 (ponedeljek, 11. 5. 2020) 

 

 


