
TOREK, 8. 12. 2020- ne pozabi pogledati pod številko 8 na 

adventnem koledarčku! 

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

 

SLOVENŠČINA 

1. URA: UČIM SE UČITI (DZ/67) 

 Se spomniš, kako si se pripravljal/a na govorni nastop v prvih dveh razredih? 

Danes boš ob stripu spoznal/a, kako se je Rok pripravljal na govorni nastop. 
 

 Večkrat preberi strip. Ustno odgovori na vprašanja. 

Kdo nastopa v stripu? Kaj dela Rok? Kakšen bo naslov govornega nastopa? Kaj 

ga je vprašal dedek? Kaj bo Rok naredil najprej? Na kaj ga je opozoril dedek? 

Komu je Rok želel predstaviti svoj govorni nastop? Kaj mu je svetovala 

mamica? Koga je Rok povabil na predstavitev? Kaj mu je po končanem nastopu 

povedal dedek? Kaj mu je rekel oče? Kdo mu je povedal, da je govoril tekoče? 

Kaj je bilo všeč sestri? Kaj lahko razberemo z izraza na Rokovem obrazu?  
 

 V življenju večkrat nastopamo in je zelo pomembno, kakšen je naš nastop.  

 Tudi ti se boš kmalu pripravil/a na govorni nastop. Kako? Za danes bo dovolj, 

če si prebereš nekaj pravil. 

 

PRAVILA USPEŠNEGA GOVORNEGA NASTOPANJA 
                                                                                                                                                                                                     

1. NA GOVORNI NASTOP SE PRIPRAVIMO. 
 

2. SAMOSTOJNO NASTOPAMO. 
 

3. BESEDILO NAJ BO ZANIMIVO, RAZUMLJIVO.  
 

4. PODATKI MORAJO BITI USTREZNI. 
 

5. UPORABIMO USTREZNE PRIPOMOČKE.  
 

6. GOVORIMO RAZLOČNO, GLASNO, NARAVNO, ZBORNO, 

SPROŠČENO,  

    TEKOČE.  
 

7. PRI GOVORNEM NASTOPU PAZIMO, DA 

    - GOVORJENJE SPREMLJAMO Z GIBI ROK. 

    - GLEDAMO POSLUŠALCE. 

    - JE DRŽA TELESA PRIMERNA.   
 

8. VREDNOTIMO SVOJ NASTOP IN NAČRTUJEMO, KAKO BI GA 

IZBOLJŠALI. 

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


MATEMATIKA 
 

1. URA: DELJENJE 
 

Zadnjič še nismo zapisali snovi v karo zvezek o množenju, zato prepiši: 

 
 

MNOŽENJE 

 
 

RAČUN SEŠTEVANJA: 4 + 4 + 4 = 12 

RAČUN MNOŽENJA: 3 · 4 = 12 

                                     

   RAČUNA MNOŽENJA: 

                                     4 · 5 = 20 

                                     5 · 4 = 20 

 

 

 

 Danes se bomo učili o deljenju.  

 

Učno snov in naloge bomo skupaj reševali na videosrečanju, ob 9.30. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

1. URA: RAST IN RAZVOJ  ŽIVALI (DZ/34, 35) 

 Da ponoviš učno snov prejšnjega tedna, z dopolnjevanjem reši spodnji učni list (V 

PRILOGI). 
 

 Ali veš? 
 

Kaj je potrebno za spočetje večine živali?  

Kje se razvija plod pri kokoših?  

Kako se razmnožujejo žabe? 

Kako nastane metulj? 
 

ZMNOŽEK 
KRAT 

FAKTOR 
FAKTOR 



RAZVOJ ŽIVALI 

Za spočetje živali sta potrebna samec in 

samica. Živalski mladiči se lahko skotijo 

(teliček, psiček, zajček …) ali izvalijo (ptice, 

plazilci). Živalim, ki sesajo materino mleko, 

pravimo sesalci.  

 Oglej si posnetek in poišči odgovore na svoja vprašanja: 

https://youtu.be/zI89hmRBWAE  
 

 Sedaj pa preberi besedilo na str. 34 in reši  1., 2., 3. in 4. nalogo.  

 

2. URA: RAST IN RAZVOJ ŽIVALI  
 

 Besedilo v okvirčku prepiši v zvezek. Piši z nalivnikom in s pisanimi črkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod zapisom prilepi sličice živali, ki se skotijo in sličice živali, ki se izvalijo. Če 

sličic ne najdeš, jih nariši.  

 

Primer:  

Živali, ki se skotijo.    Živali, ki se izvalijo.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Reši spletni kviz in utrdi svoje znanje:  

https://learningapps.org/display?v=p7vzomec320 

 

Če klikneš napačen odgovor, se ti pojavi okno, kot 

ga vidiš na spodnji sliki. Kliki Try again in dobil boš 

novo možnost.  

 

https://youtu.be/zI89hmRBWAE
https://learningapps.org/display?v=p7vzomec320


PRILOGA: 

 

 

OD SPOČETJA DO ROJSTVA - ponovimo 
 

Združitev moške in ženske spolne celice imenujemo _____________. 

Otrok se razvija v _______________.  

________________ navadno traja 9 mesecev, zaključi pa se s 

________________.  

Ko se otrok rodi, mu pravimo _________________.  

Če se otrok rodi predčasno, mu pravimo _________________ in mora 

nekaj časa preživeti v ___________________.  

Dojenčkova prva hrana je ___________________. 

 


