
PONEDELJEK, 23. 3. 2020 

 

DOOOBROOO JUUUUTROOOO! 

Da bomo veseli zakorakali v nov teden, bomo ponedeljek začeli s smehom: 

 PUŠČAVA 

Po puščavi Sahara se sprehajata dva severna medveda. Prvi pravi  drugemu: 

»Tule je morala biti pa resna poledica, da so tako močno posipali.« 

 

 TELOVADBA 

Ura telesne vzgoje. Vsi učenci ležijo na hrbtu in vozijo kolo. Učitelj vpraša 

Luka: »Luka, kaj pa je s teboj? Zakaj samo ležiš in nič ne delaš z nogami?« 

Luka odgovori: »Peljem se s kolesom po klancu navzdol.« 

 

Poleg smešnic pa nama dan zelo polepšajo vaša sporočilca, ki nama jih pošiljate. 

Nekateri ste poslali tudi fotografije in krajše posnetke vašega šolskega dela, ki ga 

opravljate doma.  

Hvala vsem za poslano! Zelo se veseliva in si želiva, še več takšnih sporočil.  

 

Pa poglejmo, kako boste šolsko dopoldne preživeli danes. Pri uri matematike boste 

potrebovali meter, zato ga le poiščite. Lahko je šiviljski, mizarski, leseni,…  

 

MAT - Pripravi si meter. Iz papirja si izreži trak dolg 1 meter/m – to z drugimi 

besedami pomeni 100 centimetrov/cm (kot piše na metru). Nato v zvezek za 

matematiko napiši naslov METER. Sedaj pa se razglej po stanovanju in poišči čim 

več predmetov, ki so dolgi približno en meter, široki (debeli) približno en meter in 

visoki približno en meter (pomagaj si z izdelanim trakom). Ko jih najdeš, jih zapiši še 

v zvezek pod naslov: 

 Predmeti dolgi približno 1m: _________________________________ 

 Predmeti široki približno 1m: _________________________________ 

 Predmeti visoki približno 1m: _________________________________ 

 

Sedaj pa izmeri še dolžino in širino svoje sobe ter meritve zapiši v zvezek. 

Moja soba je široka: ________________ in dolga: _________________ . (ne pozabi 

zapisati enote meter = m) 

Sedaj pa se lahko preizkusiš še v spodnji nalogi v deželi Lilibi: 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/matematika/merjenje/igre/dolzina/koliko-merijo.  

 

https://www.lilibi.si/mestni-trg/matematika/merjenje/igre/dolzina/koliko-merijo


ŠPO – Ker je zunaj hladneje, kot je bilo prejšnji teden, se obleci in pojdi na svež zrak. 

S sabo vzemi kolebnico (če jo imaš) poišči si primeren prostor in vadi poskoke.  

Če kolebnice nimaš, pojdi na sprehod, poišči primeren prostor ter naredi 10 poskokov 

levo – desno, 10 poskokov naprej – nazaj, 10 poskokov »federca« (zadnji skok 

kolena do popka),10 krat preskoči predmet v bližini in nazadnje štej do 10 ter teči na 

mestu: najprej 10 krat nizka kolena, nato 10 krat srednja kolen in nato 10 krat visoka 

kolena (nizki skipping, srednji skipping, visoki skipping). 

 

 

SLJ – Ker se je v soboto začela pomlad, boš danes podrobno spoznal spomladansko 

cvetlico. Katera bo to, pa ti bo razkril delovni zvezek za SLJ na strani 48. Najprej 

besedilo preberi po tiho, nato polglasno in nato še glasno.  

Ko končaš z branjem, delovni zvezek zapri in si povej čim več podatkov, ki si si jih 

zapomnil.  

Nato v zvezek za SLJ prepiši naslov iz delovnega zvezka in pisno odgovori na 

vprašanja (vprašanj ti ni potrebno prepisovati, prepiši samo črko pred vprašanjem in 

nato sledi tvoj odgovor). Če ti bo kakšno vprašanje delalo težave, se vrni nazaj k 

besedilu in poišči odgovor. Piši v celih povedih. 

Čebelčke v delovnem zvezku bomo reševali kdaj drugič. 

 

 

GUM – Danes se boš seznanil z novo pesmico, ki nosi naslov NA PLANINCAH 

LUŠTNO BITI. Najprej si 2x preberi besedilo pesmi. Nato si v zvezek za glasbo napiši 

naslov NA PLANINCAH LUŠTNO BITI in si besedilo prepiši. Če igraš kakšen 

instrument pa imaš priložen tudi notni zapis, da lahko pesem tudi zaigraš. Pošiljava 

pa ti tudi posnetek melodije pesmi, ki se jo boš naučil v sredo. Dvakrat klikni na 

kvadratek. 

NA_PLANINCAH_LUSTNO_BITI_01 (2).mp3
 

NA PLANINCAH LUŠTNO BITI Slovenska ljudska 

Na planincah luštno biti, 
tam je dosti mleka piti. 
Pastirc pa prav, juhej, juhej! 
Na planincah luštno je. 
 
Na planincah sonce sije, 
ko dolince megla krije. 
Pastirc pa prav, juhej, juhej! 
Na planincah luštno je. 
 



Pastirica kravce pase, 
ona ima svoje špase. 
Pastirc pa prav, juhej, juhej! 
Na planincah luštno je. 
 
Pastirica žgance kuha, 
v lonc ji pade črna muha. 
Pastirc pa prav, juhej, juhej! 
Take žgance sama jej! 

 

ŽELIVA VAM  USPEŠNO DELO! 


