
PETEK, 20. 3. 2020 
 

Dragi učenec/-ka! 
 

Petek je že tu in za tabo je že en teden dela od doma. Verjamem, da vse naloge 
uspešno in sproti opravljaš. Pri tem pa ne pozabi na vztrajnost in to, da 

verjameš vase. Kot je napisano v učilnici: Jaz to zmorem. Skupaj bomo zmogli 
tudi to, kar nas še čaka, samo verjeti moramo v to, zato predvsem ostanite 

zdravi še naprej.  
 

učiteljica Mateja 
 
 
 
MAT: V zvezek reši naloge iz učbenika na strani 57. Rešiš lahko še prvo nalogo 
na strani 90. Rezultate preveri z rešitvami, ki jih imaš na koncu učbenika. Drugo 
nalogo pa ti ni bilo potrebno včeraj rešiti, saj se pisnega deljenja še nismo 
učili. 
 
ŠPO: 
 
Če se le da, izvajaj vaje v naravi. 
HOJA IN TEK: Hoja 10 minut, tek 3 minute, hoja 5 minut. 
GIMNASTIČNE VAJE: Vsako vajo izvedi vsaj 10-krat. 

- kroženje z glavo 

- kroženje z rokami naprej in nazaj 

- odkloni trupa v stran 

- izpadni korak 

- sonožni poskoki 

- počepi 

- stresanje nog in rok 

POIGRAVANJE Z ŽOGO: Žogo lahko mečeš ob steno, lahko pa si jo podajaš tudi s 
starši, brati ali sestrami. Vsako vajo izvedi vsaj 5-krat.  
Žogo vrzi z obema rokama v steno in jo ujemi z obema rokama. 
Žogo vrzi z levo roko v steno in jo ujemi z obema rokama. 
Žogo vrzi z desno roko v steno in jo ujemi z obema rokama. 
Žogo vrzi v steno, ploskni in žogo ujemi z obema rokama. 
Žogo vrzi  v steno, poskusi večkrat ploskniti in žogo ujemi z obema rokama. 
Žogo vrzi v steno, naredi obrat in jo ujemi z obema rokama. 
Žogo vrzi v steno, pusti, da se žoga odbije od tal, nato jo ujemi z obema rokama. 
Žogo  vrzi v steno, naredi počep in žogo ujemi z obema rokama. 
 
 
 
 
 
 



SLJ: Reši naloge v delovnem zvezku 2. del na strani 43 in 44. Če imaš te naloge 
že rešene, se lahko lotiš plakata izbrane živali in vadiš predstavitev s pomočjo 
plakata.  
 
DRU: V zvezek zapiši naslov domači kraj in odgovori na vprašanji. 
Kaj misliš, da je v tvojem kraju dobro urejeno? 
Kaj meniš, da bi bilo potrebno še urediti? 
 
Napiši kratko prošnjo županu s svojimi predlogi. Ne pozabi na obliko in dele 
prošnje.  
 
GUM: V kanonu z nekom zapoj poljubno pesem. Preleti naloge iz preverjanja 
znanja. Utrjuj tiste naloge, ki ti delajo največ težav.  
 

PODALJŠANO BIVANJE 

 

Pozdravljen/a! 

Danes bomo gubali papir. Izdelali bomo psa.  

 Pripraviš papir in ga pripogneš. 

 Odrežeš pravokotnik. 

 Prepogneš trikotnik in nastanejo ušesa.  

 Nariši psa.  

 

 

 
 

Poigraj se s SUDOKU igrami! 

https://onlinesudoku.si/sudoku-za-otroke/  

 

 

Ostani zdrav/a! 

https://onlinesudoku.si/sudoku-za-otroke/

