
Dragi učenci!  

Predvidevam, da ste si včeraj vzeli čas za uživanje na snegu. Tako je tudi prav! 

Zdrav in miren vikend vam želim!                                                                  Učiteljica Mateja 

Pošiljam vam zadolžitve za petek, 27. 3. 2020 

šport  Glej navodila učiteljice Damjane 

slovenščina Novica – DZ 2/ str.25-27 

matematika Čas -  (reši naloge in s pomočjo rešitev samostojno preveri 

pravilnost) 

naravoslovje in tehnika Sporočila – čutila 

 

neobvezni izbirni predmet 

nemščina 

Glej navodila učitelja Jake 

POGUMNO NA DELO! 

1. ura – ŠPORT  

Vam je bila všeč joga včeraj? Te vaje lahko uporabljate večkrat, pravzaprav vsak dan kakšno. 

Bo pripomoglo k vaši gibljivosti, pa tudi k zbranosti. 

Danes sem vam pripravila intervalno vadbo. Osem vaj, ki jih boste naredili v zaporedju 20 

sekund vaja, 10 sekund počitek (v tem času je priprava na naslednjo vajo). Ta sklop vaj potem 

ponovite 2-krat danes, 3-krat jutri in 4-krat v nedeljo. Po vaših zmogljivosti… 

 

Pripravite si še blazino ali brisačo za pod telo. Tudi plastenko vode si pripravite, tekočina je 

namreč pomembna pri vadbi. 

Najprej naredite raztezne vaje. Spomnite se na šolske vaje v telovadnici. Začnemo pri glavi, 

potem roke, trup in noge… 

 

Vsako vajo izvajaj 20 sekund, vmes počitek 10 sekund in se pripravi za naslednjo vajo. Po 

celotni izvedbi naredi takoj še eno ponovitev v tem vrstnem redu. 

1 – visoki skiping 

2 – počepi s široko postavljenimi nogami 

3 – sklece na kolenih 

4 – trebušnjaki s pokrčenimi in dvignjenimi nogami 

5 – drža v skleci (plank) 

6 – poskoki narazen-skupaj in zamahi z rokami, vaja stoje 

7 – izpadni korak naprej izmenično leva-desna noga 

8 – vojaške sklece (počep, izteg v skleco, počep, poskok v zrak) 

 

Predno boš začel izvajati to vadbo, si dobro preberi vaje, pripravi podlogo, tudi uro za merjenje. 

Za pomoč prosi družinskega člana. Lahko pa delate v paru ali vsi skupaj. Prvič naredi dva , 

potem pa jih stopnjuj. Komur bo šlo dobro, lahko tudi več, seveda lahko tudi manj. Bistveno 

je, da se potrudiš narediti nekaj zase. 

2. ura – SLOVENŠČINA  

V delovnem zvezku za slovenščino si preberi novico Veterinar v vrtcu, ki je na strani 25. Po 

natančnem branju reši naloge na isti strani, nato še naloge na strani 26 in 27. Vadil boš 



razumevanje  prebranega besedila, sestavo vprašalnih povedi ter uril besedni zaklad. Piši lepo 

s pisanimi črkami. 

___________________________________________________________________________ 

3. ura – MATEMATIKA 

Prepišite v zvezek za matematiko: 

KAKO DOLOČIMO POPOLDANSKI ČAS? 

• Kadar govorimo o dopoldanskem času (od polnoči do poldneva) ure zapišemo s 

številkami od 0 do 11. 

• Kadar pa želimo povedati popoldanski čas, pa uram prištejemo 12. 

Torej: 

DOPOLDAN 

 

 0.17 1.56 4.30 8.00 11.59 

POPOLDAN 

 

12.17 13.56 16.30 12.00 23.59 

Bo šlo? 

Torej, veselo na reševanje nalog. 

DZ 2. del str. 72, 73 (vse naloge, ki jih še niste rešili) 

Učbenik str. 79/naloge 8, 9, 10, 11, 12 

• Ker mogoče nekateri nimate rešitev za matematični delovni zvezek, vam pošiljam tudi 

rešitve iz DZ za ta teden. 

 

 

prištejem 

12 ur 

odštejem 

12 ur 



4. ura – NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  

Sporočila – čutila 

Opravi naslednje naloge. 

• Z zavezanimi očmi poskusite  priti do vrat. Najprej poskusite sami, potem naj vas usmeri 

nekdo od domačih (poslušajte ustna navodila). 

• V vrečko dajte nekaj predmetov. Z zavezanimi očmi otipajte predmet in ga opišite 

(gladek, hrapav, topel mrzel, trd, mehek,…). 

• Pojdite v kuhinjo in pobrskajte po maminih začimbah. Najprej jih povonjajte, potem še 

okusite.  

• Prosite sorodnika, da ropota z različnimi predmeti. Poskušajte jih prepoznati (zvonček, 

šum papirja ...). 

Pri zgornjih nalogah ste uporabili vseh pet čutil, s katerimi ljudje sprejemamo informacije iz 

okolja.  

V učbeniku od Mravlje do sonca 1 natančno preberite vsebino na strani 56.  

 

Zdaj pa v zvezek 

narišite miselni 

vzorec in ga 

dokončajte.  

Pomočnik ti je 

učbenik za 

narvoslovje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Ura: NIP nemščina 

Servus! Danes boš v zvezek zapisal še 6 parov nasprotnih pridevnikov, potem pa jih bo že 

dovolj! 

dunkel = temen, hell = svetel 

laut = glasen, leise = tih 

leicht = lahek, schwer = težek  

klug = pametno, dumm = neumno 

hart = trd, weich = mehek 

hoch = visok, niedrig = nizek  

 

Ker boš imel za vikend morda malo več časa, si lahko ogledaš dva videa (s pridevniki) in 

glasno ponavljaš besede.  

https://www.youtube.com/watch?v=QOd7Wq_ddhQ 

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

 

Na spodnjih povezavah pa je tudi nekaj spletnih vaj, ki ji lahko 

rešiš, ko bo hišni računalnik prost. Ko jih greš reševat, si pripravi 

zvezek, v katerega boš pokukal za pomoč. 

 

https://quizlet.com/304782908/match/embed/ (poveži) 

https://quizlet.com/304782908/learn/embed/?hideLinks (izberi) 

https://quizlet.com/304782908/write/embed/ (natipkaj) 

https://quizlet.com/304782908/spell/embed/ (poslušaj in natipkaj) 

https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Aussehen_01a.htm (izberi iz seznama) 
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