
 

SREDA, 13. 5. 2020 

TJA – danes poglej tudi naloge za angleščino 

MAT - PISNO SEŠTEVANJE DVOMESTNIH ŠTEVIL, utrjevanje 

Naučil si se pisno seštevati. Odpri učni list pisno seštevanje_2, kjer je nadaljevanje včerajšnje snovi. 

Nalogi 3 in 4 prepiši v zvezek, napiši tudi datum. Pri računih pazi na pravilno podpisovanje in smer 

računanja (od spodaj navzgor in od desne proti levi. Piši čitljivo. Reši še naloge v DZ: 45. Podčrtaj 

pomembne podatke, sledijo skica, račun in odgovor. Nalogo 7 reši le v delovnem zvezku. 

SLJ – berilo Čriček (97, 98) 

V berilu poišči odlomek z naslovom Čriček, avtorice Zlate Pirnat. Vsaj dvakrat natančno preberi 

besedilo. Vsaj eno stran preberi glasno. Če slišiš ali čutiš, da ti branje še ne gre, preberi še večkrat. 

Pod besedilom so vprašanja. Nanje samo ustno odgovori.  

SPO – PREHRANJEVALNA VERIGA, prepis v zvezek 

Lahko si še enkrat ogledaš včerajšnjo razlago PREHRANJEVALNA VERIGA (ni nujno). V učbeniku na 

strani 8 je narisan primer. V zvezek za SPO napiši naslov PREHRANJEVALNA VERIGA in datum. Preriši 

primer in napiši besedilo. Prepiši tudi besedilo v okvirčku. Na povezavi prepis si lahko ogledaš, kaj boš 

napisal v zvezek.  

SPO - MOJE ROJSTVO  

S pomočjo staršev zberi podatke o svojem rojstvu: rojstni datum, dan, uro in kraj rojstva, svojo težo 

in velikost. Pozanimaj se o tem, kako je potekla nosečnost. Napiši še kakšno zanimivost o sebi, ko si 

bil še dojenček.  

V zvezek za SPO na novo stran napiši naslov MOJI ROJSTNI PODATKI in datum. Napiši zbrane podatke 

ter kakšno zanimivost o sebi. Lahko prilepiš tudi fotografijo, ko si bil dojenček. Na povezavi zapis si 

oglej primer.  

 

ŠPO – TREBUŠNJAKI 

Če bo slabo vreme, delaš v stanovanju. Sicer pa pojdi ven in ponovi vse vrste vodenja žoge. 

Trebušnjake pa naredi čim večkrat v tem tednu. 

1. Poskusi s trebušnjaki. Uležeš se na tla. Če imaš možnost, stopala lahko zatakneš za kavč ali 

omaro. Roke prekrižaš na prsih. Stisni trebušne mišice in naenkrat naredi 20 trebušnjakov. 

Vajo ponovi vsaj trikrat danes.  

2. Druga vaja pa je predklon. Stopi na stol. Počasi se prikloni, roke potisni čim nižje. Če se da, 

naj dlani pridejo nižje od stopal. Lahko poskušaš večkrat. Kolen pa pri tem ne smeš pokrčiti. 

3. Na postelji poskusi narediti preval naprej in nazaj. 

4. Naredi še svečo – stojo na lopaticah. 
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