
PONEDELJEK, 18. 5. 2020 

SLJ – književnost  - VID PEČJAK: Drejček in trije Marsovčki 

Na povezavi boš poslušal/-a DRUGO poglavje iz knjige (od 9 do 32.30 minute ) Naslov poglavja 

je Miš, Maš in Šaš.  Med poslušanjem bodi pozoren/pozorna na spodnja vprašanja: 

1. Kako izgledajo Marsovčki? Opiši njihovo zunanjost in lastnosti.  

2. S čim so prileteli na Zemljo?  

3. Kako je ime Marskovčkom in v katere razrede hodijo? 

4. Kaj sta si o vedenju Drejčka mislila njegova starša? 

5. Navedi 2 razliki o življenju na Zemlji in življenju na Marsu? 

Po koncu poslušanja boš v zvezek za književnost napisal/-a naslov in odgovoril na zgornja 

vprašanja. Na koncu Marsovčke tudi nariši.   

2. poglavje                               MIŠ, MAŠ IN ŠAŠ 

 

MAT – PISNO DELJENJE  

Odpri DZ3 na strani 95. V celoti reši nalogo 2. K vsakemu računu zapiši smiselno besedilno 

nalogo. Račune zapiši in izračunaj v mrežo. Odgovor pa zapiši pod besedilno nalogo. Učenci, 

ki imajo DSP lahko izberejo in rešijo le dve besedilni nalogi.  

Nadaljuj z reševanjem nalog na strani 96 (cela) in 97 (le zgornji trije računi) - KRATEK NAČIN, 

PREIZKUS.  Rešitve preveri v prilogi delovnega zvezka.  

 

DRU – POTREBA ALI ŽELJA 

Danes bomo začeli z novim poglavje. Spoznali bomo razliko med potrebo in željo. Oglej si 

videoposnetek, preglej zapis v UČ, str. 42 in 43.  Potem naredi zapis v zvezek. 

KAJ POTREBUJEMO IN KAJ SI ŽELIMO 

Naše telo potrebuje hrano, vodo, zrak in toploto. Potrebujemo tudi spanje Imamo tudi druge 

potrebe, kot so varnost, spoštovanje, ljubezen in znanje.  

Imamo pa tudi želje npr. po dobri oceni, novi igrači. Včasih se uresničijo, včasih ne pa ne.  

POTREBA – kar potrebujemo za življenje in razvoj.  

ŽELJA – občutek potrebe po nečem.  

https://www.youtube.com/watch?v=27-i8qR9iN8
https://youtu.be/WKl8Q4ZFcDo


ŠPO – SKOK V DALJINO Z MESTA 

V tem tednu imaš čas, da vadiš skok v daljino z mesta in se posnameš.  

Do petka, 22. 5. 2020, pošljite video posnetek (viber, WeTransfer, googledrive) vaših treh 

najboljših skokov z jasno vidnimi izmerami.  

Posnetek za vajo! 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

Skok v daljino z mesta 

 

Pri izvedbi skoka v daljino z mesta bodi še posebej pozoren/pozorna na: 

- SONOŽEN ODRIV (PAZI NA PRESTOP). 
- ZAMAH Z ROKAMI. 
- DA NA MESTU NE POSKOČIŠ. 
- DA PRISTANEŠ V POČEP(NE NA STEGNJENE NOGE). 

 

Dolžina skoka je prav tako pomemben del ocene. Meritve so v cm.  

Ocena  učenci   učenke 

5  več kot 140   več kot 133   

4  125 – 140   133 – 120  

3  125 – 110   120 – 100  

2  manj kot 110    manj kot 100 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=X2UnSSSULdYf7bggWU2jSmgR

