
PETEK, 27. 11. 2020 
 

SLOVENŠČINA 
 

5. URA: BRATOV ROJSTNI DAN SDZ/64 
 

Ura bo potekala v živo preko videosrečanja, ob 9.30. 
 

 Odpri SDZ in preberi besedilo Bratov rojstni dan. Preberi naslov besedila in 

pojasni kdo je praznoval rojstni dan in čigav rojstni dan so praznovali. Ustno 

odgovori na učiteljičina vprašanja. 
 

 Reši še 2. nalogo. Pazi na veliko začetnico. 
 

 Sedaj pa se še malo poigraj. V elektronskem SDZ/64  klikni na čebelčka 

(dodatne naloge na Lilibi). 
 

MATEMATIKA 
 

4. URA: KILOGRAM, DEKAGRAM SDZ/85, 86 
 

 Danes se boš ukvarjal pa s tehtanjem. Katera živila prodajajo v trgovini na 

kilograme? Se spomniš? 

 

                            
 

Vsa živila na slikah torej tehtajo 1 kilogram. Kot si verjetno opazil, na vseh 

živilih piše 1 kg. To je oznaka  za kilogram. 

 Razmisli in oceni, koliko približno tehtajo (reši ustno): 
 

                                 dojenček , tretješolec, odrasel človek , avtomobil 
 

 Sedaj pa malo za zabavo: oceni koliko tehtajo tvoji družinski člani, svoje 

ocene napiši na en listek. Potem pa jih povabi na tehtanje.  

Za koliko kg si se zmotil pri vsakem družinskem članu? 

 Odpri delovni zvezek, stran 85. 

Oceni, koliko tehtajo bitja pri 1. nalogi in nato poveži. 

Ostale naloge na strani 85 in 86 reši po navodilu, 2. in 4. nalogo reši v 

zvezek. 



SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

3. URA: SPOZNALI SMO, PREVERIM SVOJE ZNANJE SDZ/30,31 
 

 Preberi besedilo (zeleno tablo) v DZ na str. 30 – SPOZNALI SMO. 

 Reši naloge v delovnem zvezku na str. 31. Tretjo nalogo reši v zvezek. 
 

Te naloge fotografiraj in mi jih pošlji na e-naslov. 
 

 2 spletni igri, s katerimi boš tudi ponovil učno snov: 
TRŽNICA: https://learningapps.org/view14794823 

KMETIJA SKOZI LETNE ČASE: 
https://view.genial.ly/5f9d71308519011e966a3fa3/learning-experience-challenges-kviz-

izberi-letni-cas 
 

LIKOVNA UMETNOST 
 

1., 2. URA: DOMIŠLJIJSKA ŽUŽELKA 
 

To idejo sem našla na spletu in se mi zdi zelo zanimiva. Upam, da bo 

tudi tebi.  

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

             

          Izdelek fotografiraj in mi ga pošlji na e-naslov.  

            

            

NAVODILO ZA DELO 

 

1. List prepogni na pol. S črnim 

flomastrom ČITLJIVO IN 

LEPO napiši svoje ime s 

pisanimi črkami. Prva črka naj 

bo velika pisana. Črke naj se 

dotikajo pregiba. Glej primer 

na sliki 1. 

2. List prepogni tako, da bo ime 

na zunanji strani. 

  3. Prepognjen list postavi na 

okensko steklo. Zapis imena 

se dotika šipe in se ga lahko 

vidi skozi drugo polovico lista. 

4. S flomastrom potuj po črtah, ki 

so vidne. 

5. Razpri list. Pred tabo se pojavi 
nenavadna domišljijska  
žuželka.  

 

6. Pobarvaj jo poljubno. (Ali 

lahko ugotoviš, kdo jo to 

naslikal?) Uporabi 

barvice/flomastre, lahko oboje. 

https://learningapps.org/view14794823
https://view.genial.ly/5f9d71308519011e966a3fa3/learning-experience-challenges-kviz-izberi-letni-cas
https://view.genial.ly/5f9d71308519011e966a3fa3/learning-experience-challenges-kviz-izberi-letni-cas

