
TOREK, 22. 12. 2020 
- ne pozabi pogledati na adventni koledar pod številko 22! 

LINK: https://calendar.myadvent.net/?id=c572780a3a14037234880bcecbb2512c 
 

SLOVENŠČINA 
 

3. URA: DEŽELI VEČNEGA LEDU (DZ/77) 
 

 Si predstavljate kakšno je življenje v večnem ledu in mrazu? Ali je v večnem 

ledu in mrazu sploh možno živeti? Ali v taki deželi najdemo rastline? Ali tam 

živijo živali? Kaj jih varuje pred mrazom? 
 

 No, danes boš  spoznal/a nekatere zanimivosti Arktike in Antarktike ter 

njunih prebivalcev.  
 

 V DZ/ 77 si oglej besedilo in fotografiji. Preberi naslov. Sedaj si že ugotovil/a, 

da je ob naslovu tudi znak za zahtevnost besedila. Ker je malo zahtevnejše, 

večkrat preberi in si pri branju skušaj zapomniti čim več podatkov. 
 

 Sedaj si oglej spodnjo razpredelnico. 
 

ARKTIKA, ANTARKTIKA 

TRDITEV DA / NE 
Najhladnejši celini na Zemlji sta Arktika na severnem tečaju in Antarktika na 

južnem tečaju. 
 

Mraz je hujši na severnem tečaju kot na južnem.  
Takih rastlin in živali, kot živijo na severnem in na južnem tečaju, ne vidimo 

nikjer drugje na Zemlji. 
 

Največja težava za živali v mrazu in ledu je pomanjkanje vode.  
Živa bitja so se na mraz prilagodile na različne načine.  
Ker je rastlin veliko, so se živali naselile v morju  
 

V razpredelnici poišči samo pravilne trditve in jih prepiši v zvezek za SLJ. Ne 

pozabi naslova. Piši s pisanimi črkami in z nalivnim peresom. 
 

 

MATEMATIKA 
 

2. URA: POŠTEVANKA ŠTEVILA 4 (DZ/11,12) 
 

 Poštevanko števila 4 skoraj že znaš, kajne? Pa jo kljub temu še enkrat ponovi.  

Preberi si jo v delovnem zvezku na strani 11  pri 5. nalogi. Zdaj pa delovni 

zvezek zapri in jo še enkrat ponovi. Je uspelo? Seveda je, kajne? 
 

 V delovnem zvezku reši še preostale naloge na strani 11. Za danes te čakajo 

samo še naloge na strani 12. Reši jih po navodilu. Čisto enostavno!!! 

 

https://calendar.myadvent.net/?id=c572780a3a14037234880bcecbb2512c


SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

1. URA: ŽIVLJENJSKI KROG ( DZ/36) 
 

 Oglej si razlago snovi na tej povezavi: https://youtu.be/Pd4LecK-Vuw  
 

 V zvezek prepiši: 
 

ŽIVLJENJSKI KROG ŽIVIH BITIJ 
 

LJUDJE se rodimo, rastemo, se razvijamo, razmnožujemo, staramo in na 

koncu umremo. To je človekov ŽIVLJENJSKI KROG. Živimo različno dolgo.  

Vzroki za smrt: starost, nesreča, bolezen … 
 

ŽIVALI se skotijo/izvalijo, rastejo, razvijajo, razmnožujejo, starajo in poginejo. 
 

RASTLINE kalijo, rastejo, cvetijo, dajejo plodove, se posušijo in razgradijo. 
 

 

 Reši 6. nalogo na str. 36.  

 

2. URA: PRAZNIKI IN ŠEGE V DECEMBRU (SDZ/45) 
 

 V decembru bomo praznovali kar 3 praznike. To so tudi dela prosti dnevi, ki 

jih običajno preživimo v krogu družine in naših bližnjih.  

Otroci se najbolj razveselijo 25. decembra, ko nastopi božič, saj jih pod okrašeno 

jelko pričakajo darila . To je verski praznik, saj se ta dan kristjani praznujejo rojstvo 

Jezusa Kristusa.   

Več o božiču si oglej v prispevku:  

Božič: https://www.youtube.com/watch?v=tBeOLqWdLgg 

 

Božiču sledi dan samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. decembra. To je 

državni praznik, saj so na ta dan leta 1990 sporočili, da so se Slovenci z glasovanjem 

(plebiscit) odločili za samostojno Slovenijo. Klikni na posnetek, da še bolje spoznaš 

omenjeni praznik: 

Dan samostojnosti in enotnosti: https://www.youtube.com/watch?v=8tiQg-yHVv8 

Državni 

simboli: 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=nyIKMGak&id=4E0FF210C3092AFA1E0AE1203A2F87C27798775A&thid=OIP.nyIKMGakJwydnJ-hIHGlmwAAAA&mediaurl=https://4.bp.blogspot.com/-EgMQ4qTtRfc/Whsm4jQwvPI/AAAAAAAAHBE/HCuyOuOx0w0gcs91LZ3JogffVRE9Y8_OACLcBGAs/s1600/Sjajna-Bozicna-jelka-i-cestitka-Sretan-Bozic-download-besplatne-slike-za-mobitele-240-x-320.jpg&exph=320&expw=240&q=Bozicna+Jelka&simid=608047973819351080&ck=90861B0AA6E84C3932BA75C93651DAFF&selectedIndex=14&FORM=IRPRST
https://youtu.be/Pd4LecK-Vuw
https://www.youtube.com/watch?v=tBeOLqWdLgg
https://www.youtube.com/watch?v=8tiQg-yHVv8


Tepežni dan 

Včasih je 28.  december veljal za tepežni dan. To je bil dan, 

ko so otroci odšli z leskovo šibo po vasi in so tepežkali 

(»nežno udarjali«) odrasle.  Pri tem so peli tudi pesmi. Če 

kje niso odprli vrat tepežkarjem, v prihodnjem letu niso 

imeli sreče.  

 

 

Novo leto 

Novo leto praznujemo 1. januarja. Običaj je, da večer prej - na Silvestrovo, v družbi 

svojih bližnjih povečerjamo, nato pa čakamo novo leto doma ali na prostem, kjer 

potekajo različne prireditve. V novem letu obiščemo sorodnike ali prijatelje,  si 

voščimo in si zaželimo srečno novo leto. Mnogi se obdarujejo z različnimi darili, 

nekatere otroke pa preseneti dedek Mraz. 

 
 

 Zapis v zvezek:  

PRAZNIKI IN ŠEGE V DECEMBRU 

BOŽIČ, 25. 12.: verski praznik  

Simboli: adventni venček, jaslice, božično drevo, dobri mož Božiček. 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, 26. 12.: slovenski državni praznik, v 

spomin na nastanek samostojne države Slovenije 

Simboli: grb, himna, zastava, Zdravljica (himna). 

 TEPEŽNI DAN, 28. 12.: otroci tepežkajo od hiše do hiše (za srečo). 

 SILVESTROVO, 31. 12.: zadnji dan v letu, pričakovanje novega leta. 

 NOVO LETO, 1. 1. in 2. 1.: državni praznik, voščimo si srečno novo leto in se 

obdarujemo, dobri mož Dedek Mraz. 

 

 

 


