
PONEDELJEK: 7. 12. 2020 

 

SLJ: GOVORNI NASTOP 

Danes se pripravi na govorni nastop. Večkrat preberi svoj opis osebe. Pri 

učenju besedila na pamet si lahko pomagaš tako, da na list napišeš  le 

ključne podatke, ki te bodo spomnili na vrstni red pripovedovanja. Pazi, 

da pripoveduješ jasno in glasno. Tudi drža telesa je pomembna.  

Video posnetek svojega govornega nastopa mi pošlji do četrtka (Viber, 

elektronska pošta), če želiš pa lahko svoj opis osebe predstaviš tudi na 

eni od video ur (Zoom). 

 

ŠPO: NARAVNE OBLIKE GIBANJA 

Danes ne boš naredil nekaj koristnega le zase, ampak boš s svojo 

dejavnostjo razveselil celo družino. 

Pri ogrevanju potrebuješ sesalnik. Posesaj celo stanovanje.  

Nato vzemi vlažno krpo in z njo pobriši prah iz vseh površin – od 

najnižje, do najvišje police ali omare.   

Ko končaš, se usedi na tla, prekrižaj noge (»po turško«) in zravnaj 

hrbtenico. V tem položaju globoko dihaj in opazuj kaj se dogaja s tvojim 

telesom. Preden odpreš oči pomisli na najlepši trenutek, ki si ga doživel 

ta vikend. Zagotovo, se ti je prikradel smeh na obraz!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAT: DELJENJE (DZ/92, 93)  

V petek si se naučil kako delimo. Za ponovitev si oglej spodnji zapis: 

DELJENJE JE POSTOPEK, PRI KATEREM NEKO STVAR RAZDELIMO 

NA ENAKE DELE. 

6 BALONOV MORAMO RAZDELITI 3 OTROKOM. 

 

 

 

 

                                                                   

Račun zapišemo takole: 

                                              število otrok, ki bodo dobili balone 

 

                                    6  :    3   =  2 

 

Število balonov, ki jih moraš razdeliti                          število balonov, ki                       

jih dobi vsak otrok                                                        jih dobi vsak otrok 

Ni težko, kajne? 

Sedaj pa odpri delovni zvezek na strani 92 in 93 ter reši naloge po 

navodilih. 

 

TJA: https://anjadobiobisketja.weebly.com/ 

 

SPO: RAST IN RAZVOJ ŽIVALI ( zapis v zvezek) 

 

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

črkami.  

https://anjadobiobisketja.weebly.com/


RAZVOJ ŽIVALI 

Za spočetje živali sta potrebna samec in 

samica. Živalski mladiči se lahko skotijo 

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

Živalim, ki sesajo materino mleko pravimo 

sesalci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

