
TOREK, 24. 11. 2020 

SLOVENŠČINA 

- beri glasno 10 minut 

- prepiši dve povedi s pisanimi črkami   

POSLUŠANJE: MEDVEDEK, SLAVNA ZVEZDA (SDZ/61) 

 Poslušaj posnetek besedila o nastanku plišastega medvedka. Natančno 

poslušaj še drugi posnetek in bodi pozoren na zaključek posnetka. Kaj je bilo 

spremenjeno v drugem besedilu? 
 

 Sedaj pa reši še naloge v SDZ. Če je potrebno, si posnetek še enkrat zavrti. 
 

 Na voljo imaš 2 nalogi:  

- v zvezek lahko prepišeš po vrsti urejene trditve s pisanimi črkami (iz 1. 

naloge), naslov je: Medvedek, slavna zvezda 

- lahko pa v zvezek napišeš naslov: MOJ MEDVEDEK in opišeš svojega 

plišastega medvedka (najmanj 6 lepih povedi). Torej napišeš, od koga si ga 

dobil, za kakšno priložnost, kako izgleda, zakaj je poseben … na koncu ga še 

nariši.  

 

MATEMATIKA 

RAZPOREJAM (Carrollov, drevesni diagram) 

 Poslušaj razlago (video srečanje). 

 

 Reši 2. nalogo na strani 79 ( priloga 1 B). 

 

 Poslušaj še drugo razlago (video srečanje). 

 

 Preberi vprašanja na str. 80 in napiši ustrezne podatke. To gotovo že znaš, 

zato reši še naloge na naslednji strani (DZ / 81). Spet potrebuješ prilogo, 

tokrat 1 C. Pa še malo računanja, da ne pozabiš, kajne?  

 

 

 

 

 



 

SPOZNAVANJE OKOLJA  

NAŠ MALI PROJEKT - NAČRT KMETIJE (SDZ/30) 
 

 Zamisli si, da imaš svojo kmetijo in izdelaj načrt zanjo. Zapiši ga v zvezek za 

SPO. Naslov je NAČRT KMETIJE. Natančna navodila so v DZ na str. 30. 
 

1. Izdelati moraš tabelo, v katero vpišeš živali za vzrejo in njene koristi. To lahko 

storiš tako: 

ŽIVALI ZA VZREJO KORIST 

KRAVA MLEKO, MASLO 

Itd.  
 

Napiši svoje predloge, to je le primer. 
 

2. Napiši seznam rastlin za gojenje in razlog za gojitev. To lahko narediš v obliki 

tabele, ki jo narišeš v zvezek in izpolniš. 

RASTLINA RAZLOG ZA GOJITEV 

pšenica Za peko kruha. 

Itd.  

 

 Preizkusiš se lahko tudi v gradnji virtualne kmetije: 

http://si.sgames.org/11545/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


