
PETEK, 11. 12. 2020  

- ne pozabi pogledati pod številko 11 na adventnem koledarčku! 

https://adventmyfriend.com/129144/8af0bf2f6d/ 

 

SLOVENŠČINA 
 

5. URA: SESTRIČNI NA OBISKU (DZ/70,71) 
 

 V DZ/70 ponovno glasno preberi besedilo in hkrati podčrtuj velike začetnice.  
 

 Sedaj pa reši 3. nalogo na strani 71. V zvezek za SLJ napiši naslov SESTRIČNI 

NA OBISKU, in odgovori na vprašanja. Piši s pisanimi črkami in z nalivnim 

peresom v celih povedih. Lili te opozarja na veliko začetnico! 
 

To nalogo fotografiraj in mi pošlji. 
 

 Nato reši še 4. in 5. nalogo. Med besedami, ki jih naštevamo, pišemo vejice. 

Primer: Mama je kupila kruh, mleko, riž in zelenjavo. 
 

 Če bi rad utrdil svoje znanje, klikni na čebelčka. Danes sta kar dva. 
 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

3. URA: RAST IN RAZVOJ RASTLIN (DZ/35) 
 

 Oglej si razlago učne snov na posnetku: https://youtu.be/DsFTXEK-9es  
 

 Pisna navodila za pripravo poskusa 

Pripravi: dve posodi, zemljo, namočena fižolova zrna, suha fižolova zrna. 

Oglej si fižolova zrna, ki si jih namočil v vodo in suho fižolovo zrnje.  

Primerjajo namočeno in ne namočeno fižolovo zrnje. V čem se razlikujeta in 

zakaj se razlikujeta? 

Nekaj fižolovih zrn, ki si jih namočil v vodo, olupi in razpolovi.  

Kaj se skriva v fižolovem zrnu? Čemu je kalček potreben? 
 

 Izvedba 

Eno posodo napolni z zemljo in posadi namočeno fižolovo seme. 

Drugo posodo napolni z zemljo in posadi ne namočeno fižolovo seme. 

Seme zalij. 
 

 Spremljanje  

Spremljaj ter beleži razvoj in rast rastlin v tabeli v zvezku. 
 

 Reši DZ/35 – 5. naloga.  

https://adventmyfriend.com/129144/8af0bf2f6d/
https://youtu.be/DsFTXEK-9es


MATEMATIKA 
 

4. URA: MISELNI OREHI ( DZ/96) 
 

 Danes pa spet telovadba za tvoje možgančke, kajne? 

Za ogrevanje reši spodnje račune v zvezek. Ne pozabi napisati VAJA. 

 

Napiši račun seštevanja in reši: 

4  3 = ______________________ = ____ 

5  2 = ______________________ = ____ 

6  4 = ______________________ = ____ 

 

Napiši račun množenja in reši: 

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =____________ =_____ 

8 + 8 + 8 + 8+ = _________ = _________ 

7 + 7 + 7 + 7 + 7 = _________ =_______ 

 

Izračunaj: 

 28   + _____ =   57               _____    - 42     = 13              64 – 38 = 

___  +     46    =   82                 58   - ______ = 33               36 + 28 = 

 

 

 Sedaj pa odpri delovni zvezek na strani 96 ter reši naloge po navodilih. Lahko 

si pomagaš z risanjem, črtanjem, obkrožanjem…. Samo, da si olajšaš delo. 

     Ti je uspelo? 

Hitro poišči delovni zvezek številka 2. V ponedeljek ga boš namreč že 

potreboval pri delu. Če te zanima, ga lahko malo prelistaš, pa boš že vedel kaj 

bomo delali. 
 

 

 

 



LIKOVNA UMETNOST 
 

1., 2. URA: OKRASEK ZA SMREČICO IZ SLANEGATESTA/DASMASE 
 

 Si doma že postavil smrečico? Danes boš ustvaril nekaj okraskov za svojo 

smrečico. 
 

 Uporabil boš slano testo ali pa dasmaso, kar ti je lažje oz. kar imaš pri roki. 
 

RECEPT ZA SLANO TESTO:  

- 300 g moke (gladke bele) 

- 300 g soli 

- 2 dl vode 

- 1 žlica olja 
 

POSTOPEK IZDELAVE IZ SLANEGA TESTA: 

Sestavine zmešaj, da dobiš kepo. Na pomokani površini jo še malo pregneti, nato 

pa lahko začneš z ustvarjanjem. Svoj končni izdelek lahko posušiš na zraku ali ga 

spečeš v pečici (180 stopinj, 10-15 min). 
 

 2 primera okraskov, preizkusi se v ustvarjanju obeh. 

 

1. Tukaj smo  

uporabili modelček 

 za piškote in čipko,  

kaj ni krasen vzorec? 

 

2. Smrečice iz dasmase, okrašene z barvami, 

odtisi vzorcev in gumbi/ lahko uporabiš 

seveda še kaj drugega. 

 

 

Na vrhu s slamico ali zobotrebcem naredi luknjico, da boš nanj privezal vrvico.  

Izdelke fotografiraj in mi jih pošlji po e-pošti. 
 


