
TOREK, 24. 3. 2020 

Vesela sem, da je vaš včerajšnji odziv boljši, da ste dobro in zdravi. 
Sporočate pa tudi, da že pogrešate šolo, sošolce in sošolke pa malo 
tudi učiteljico  
Ostanite zdravi.                                                                 učiteljica Milka 
 
TJA 

To je Tomova in Markova soba. Napiši, kje kaj leži na sliki. Uporabi dane 

predloge. Vsak predlog uporabi enkrat. Piši v celih povedih. 
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Predmete na sliki zapiši v ustrezne kategorije. Nekaterih predmetov na sliki se 

še nismo učili pri pouku. Mogoče jih vseeno veš poimenovati. Če ne, si 

pomagaj z učbenikom, s slovarjem, če ga imaš doma, ali pa s slovarjem na 

spletu na tem spletnem naslovu: https://sl.pons.com/prevod.  
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SLOVENSKI JEZIK 

Današnji uri slovenskega jezika – književnost boš namenil/a branju domačega 

branja (Škratovo mesto ali Kekec nad samotnim breznom/ Kekec na volčji 

sledi/Kekec na hudi poti) ter na polo (list iz sredine črtastega zvezka formata 

A4) zapisal/a vse potrebno kot smo se dogovorili na začetku šol. leta. Če knjig 

nimaš pri sebi, poišči vsaj bistvene podatke na internetu, tudi ilustriraš lahko 

sam/a na podlagi ogleda slik. 

Uri sta namenjeni tudi branju za bralno značko, vseh tistih, ki je še niste 

opravili. Zapišite na list in ilustrirajte, tako kot je dogovorjeno, si shranite in 

boste predstavili, ko se spet vidimo. 

Vsi, ki pa ste domače branje in bralno značko že opravili, zapišite kratko 
obnovo svoje najljubše knjige v zvezek za književnost (ne pozabi naslova in  
avtorja).                      

                                               

                                               

https://sl.pons.com/prevod


 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Ponovitev snovi Voda teče navzdol še preko spleta.  

Najprej si preberi vse o tej snovi (obkroženo z rdečo), nato reši 

naloge, ki jih znaš (119, 120, 121) na spodnji povezavi: 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1335/index.html 
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ŠPORT 

Pojdi ven, v naravo. Danes boš za vadbo uporabil travnik, gozd, stezo … 
OGREVANJE: Najprej se dobro ogrej z lovljenjem. K igri povabi starše,  brate ali 
sestre. Igra naj traja vsaj 3 minute. Danes ti vodiš ogrevanje. Izvedi vsaj 10 
gimnastičnih vaj. Pazi na pravilno izvajanje. 
FARTLEK: Na vrsti je igra hitrosti, ki jo imenujemo fartlek. Je metoda za 
povečanje vzdržljivosti pri teku. Traja približno 20 minut.  
Sedaj pa veselo na delo! 
IZVEDBA: 

- hoja: 2 minuti 
- lahkoten tek: 3 minute 
- hitra hoja: 1 minuta 
- tek v klanec: 1 minuta 
- hopsanje: 1 minuta 
- tek z maksimalno hitrostjo:  1 minuta 
- hoja: 2 minuti 
- visoki skiping: 1 minuta 
- lahkoten tek: 3 minute 
- tek po klancu navzdol: 1 minuta 
- lahkoten tek: 1 minuta 
- hoja: 2 minuti 


