
PETEK, 20. 11. 2020 
 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

3. URA: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 

Zjutraj, takoj, ko vstaneš, si oglej moj videoposnetek: 
 

https://youtu.be/sd5TYd99n4U  

 

 Zdaj pa je čas, da si tudi ti privoščiš TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK.  

 DOBER TEK 

 

 

 

 

 

 

 

S klikom na spodnjo povezavo pa bo vzdušje ob zajtrku še bolj prijetno.  

https://www.youtube.com/watch?v=OlZEtORgR-g 

Če želiš, se ob zajtrku fotografiraj in mi pošlji fotografijo. 

 Po zajtrku si lahko ogledaš tudi spodnji prispevek iz oddaje Infodrom, 

Zajtrk za zdrav začetek dneva:  
https://www.youtube.com/watch?v=OnQHO2uX1pA 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sd5TYd99n4U
https://www.youtube.com/watch?v=OnQHO2uX1pA


SLOVENŠČINA 
 

5. ura: ČEBELE IN PREGOVORI 
 

 Za začetek si oglej predstavitev čebelice Klare in njene družine: 

https://www.youtube.com/watch?v=wzx-XAAiMJw 

 

     Firbcologi - čebele: https://www.youtube.com/watch?v=nzujMqTz9-E 

 

 Kaj je to pregovor? Poznaš kakšnega? 

Pregovori so v nekaj besedah izražene misli. Ljudje so si jih izmišljali na 

podlagi življenjskih izkušenj in modrosti. Običajno so se pregovori širili in 

ohranjali v obliki rim, da so si jih ljudje lažje zapomnili.  

 

 V zvezek boš tudi ti zapisal/a pregovore, povezane z današnjo temo. Torej 

poišči pregovore o čebelah, medu, čebelarjih, čebelnjaku … Zapiši takšne, ki 

jih tudi ti dobro razumeš. V zvezek napiši naslov PREGOVORI  O ČEBELAH, 

zapiši jih najmanj 8. 

 

 Za konec, da se malce razmigaš, pa se nauči zaplesati še čebelji ples: 

https://www.youtube.com/watch?v=ayCLci4JIt4 
 

MATEMATIKA 
 

5. URA: RAZPOREJAM SDZ/77,78 
 

 Najprej si oglej razlago snovi na posnetku: https://youtu.be/iihsoHwm7gY  

 Oglej si še en posnetek, kjer sem razvrščala geometrijske like: 

https://youtu.be/5t1yElx0SLI  

 V zvezek napiši naslov RAZPOREJAM in preriši spodnjo sliko. Like na levi 

strani razporedi v prikaz. Podobno kot v posnetku. Uporabljaj šablono. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wzx-XAAiMJw
https://www.youtube.com/watch?v=nzujMqTz9-E
https://www.youtube.com/watch?v=ayCLci4JIt4
https://youtu.be/iihsoHwm7gY
https://youtu.be/5t1yElx0SLI


 Oglej si nalogo v DZ /77. Razmisli, zakaj se nekateri otroci niso razporedili. 

 Samostojno reši še nalogo na strani 78. Prilogo imaš zadaj v delovnem 

zvezku (priloga 1A). 

LIKOVNA UMETNOST 
 

1., 2. URA: SATOVJE IN ČEBELICE 

 
UGANKE:  

Črtasta srajčka 

 in drobcena krila - 

v lonček iz voska 

bo med natočila. 

Od jutra do noči nabira, leta, 

koške za cvetni prah ometa ... 

Od jutra do noči: 

zum, zum, zum brenči.  

 

Revna roma skozi vrata, 

vrača se domov bogata. 

 

V hiški so hišice 

na hišicah linice, 

v hišicah sobice, 

v sobicah čašice. 

V čašicah sladki med, 

za dobro jutro in dober tek. 

 

Si ugotovil/a rešitve ugank? Seveda, čebele in čebelnjak! 

 Tudi današnja ura likovne umetnosti bo ''obarvana'' s čebelicami. Izdelal/a 

boš namreč satovje in čebelice. 

Potrebuješ:  

 

 zamašek iz plute (oz. najdi nekaj podobnega, če nimaš) 

 risalni list  

 tempera barve 

 

 List obreži v obliki šestkotnika, naj bo  natančno (prosi starše za pomoč). 

 

  Na paleto ali pokrovček stisni malo tempera barve (katerekoli) in vanjo 

pomoči zamašek. Z njegovimi odtisi prekrij celotno podlago.  

 

 Na drugi del lista, ki si ga prej obrezal  nariši s črnim flomastrom največ 3 

čebelice. Izreži jih in jih zalepi na potiskano podlago.  

 

 Izdelek prinesi v šolo in ko ga bomo združili  z izdelki tvojih sošolk in 

sošolcev, bo nastala čudovita slika, ki bo krasila steno v naši učilnici. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


