
PONEDELJEK, 16. 11. 2020

SLJ: BRATOVA PAPAGAJA (DZ/56,57)

Iz delovnega zvezka samostojno preberi besedilo Bratova papagaja. Ustno odgovori na 

vprašanja.

     Kdo je napisal pripoved? Kateri razred obiskuje?

Kaj ima rad Janjin brat?                                                                                             

Kakšne barve sta bila papagaja?

Kam je dal papagaja? Kako je skrbel zanju?

Kako sta se počutila papagaja v kletki? Po čem to sklepate?

Kdo je prišel nekega dne v sobo? Kdaj je prišel? Kaj je storil maček?

Kdo je stopil v sobo, ko je maček zgrabil modrega papagaja? Ga je rešil?

Na kaj so bili vsi pozorni od tega dogodka naprej?

Samostojno reši 2. in 3. nalogo v DZ. Sedaj pa naredi po izbiri: povej nekomu doma 

vsebino besedila ali pa reši 5. nalogo.

MAT: PREVERIM SVOJE ZNANJE ( DZ / 75)

 Danes pa je čas, da vse skupaj malo ponoviš in znanje tudi utrdiš, kajne?

Samostojno reši naloge v DZ/75. Pri besedilnih nalogah ne pozabi tudi na merske enote v 

računih. Odgovore napiši z malimi tiskanimi črkami.

To stran v DZ fotografiraj in mi pošlji sliko do 19. 11. 2020.

TJA: naloge na povezavi anjadobiobisketja.weebly.com

SPO: NA TRŽNICI ( DZ /28)

Oglej si razlago učne snovi na povezavi:

https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/ziva-bitja-in-okolja/

zivljenjska-okolja/trznica

http://anjadobiobisketja.weebly.com/


Na tržnici prodajajo različne pridelke in izdelke. Pridelek je tisto, kar kmetom zraste 

na vrtovih in njivah, ali kar dobijo od živali,  npr. korenje, solata, krompir, pšenica, 

mleko, jajca... 

Izdelke pa kmetje naredijo s svojim delom. Npr. jabolčni sok, kruh, salame, olje, 

slamnik, klop ...

Da boš preveril ali si razloženo snov razumel, reši kviz v katerem moraš določiti  ali  slika 

sodi k skupini  pridelkov ali izdelkov (z miško premakni sliko levo ali desno). Svoje 

odgovore na koncu preveri s klikom na kljukico (spodaj desno.) Zeleni okvirček pomeni, da 

je slika pravilno uvrščena, rdeči pa pomeni, da si naredil napako.

Kviz:   https://learningapps.org/display?v=pgagbq56520  

Sedaj preberi besedilo v delovnem zvezku na strani 28 in reši naloge.  

V pomoč naj ti povem, da so živila, lahko jim rečemo tudi hrana, izdelana in različnih 

surovin. Kadar so izdelana iz rastlin (npr. jabolčni sok iz jabolk, slivova marmelada iz sliv 

…) so to ŽIVILA RASTLINSKEGA IZVORA.  Kadar pa ta živila/hrano dobimo od živali 

so to ŽIVILA ŽIVALSKEGA IZVORA (npr. jogurt, salama … ).

V Postojni lahko tržnico obiščeš ob sobotah na parkirišču pred PTC Primorka 

(nasproti naše šole). 

ŠPO: TELOVADBA S KARTAMI

Na kupček si pripravi karte (glej sliko spodaj).

Karte premešaj in jih obrni navzdol (tako, da se jih ne vidi).

S kupčka vzemi karto in jo poglej.

Izvedi nalogo, ki jo določa karta 

Vajo izvajaj vsaj 15 sekund! – le pri vrtenju pazi, da nekje na polovici zamenjaš smer.

https://learningapps.org/display?v=pgagbq56520



