
ČETRTEK, 26. 3. 2020 

Zdravo, danes je že mali petek in kmalu bo tu vikend.  

Ob tem času, ko je okoli nas vse tako drugače, kot smo vajeni, še posebej 
spoznavamo, kako pomembna je družina, medsebojno sodelovanje, pomoč, strpnost, 
skupno preživljanje časa,… sva vam za začetek pripravili kratek film v katerem res 
velja: DRŽIMO SKUPAJ, SI POMAGAJMO IN USPELO NAM BO! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjxWWOvUgqU 

 

MAT – Danes boš spet malo računal/a in risal/a, zato si pripravi tudi šablono. Reši 

učni list, ki si ga dobil/a že v ponedeljek. Če imaš možnost, si ga natisni in rešenega 

prilepi v matematični zvezek. Če pa te možnosti nimaš, ga reši ustno, nekaj primerov 

iz vsake naloge, pa prepiši v zvezek za matematiko. Jutri boš dobil/a rešitve in si boš 

naloge tudi pregledal/a. 

 

SLJ – Danes boš pri uri slovenščine izvedel/a nekaj zanimivosti o varčevanju. Te 

zanima o kakšnem varčevanju? Odpri delovni zvezek na strani 52. Preberi oba 

besedila (pero in zvezdo) ter reši vse naloge obeh besedil. Odgovore napiši v zvezek 

za slovenščino, seveda pa prej napiši ustrezen naslov. 

 

SPO – Najprej si poglej/preberi predstavitev z naslovom NASELJA, ki si ga dobil/a 

že v ponedeljek. Predstavitev lahko tudi poslušaš na spletni strani Lilibi.  

Po prvem ogledu se vrni na začetek in si dobro preberi še enkrat vsako drsnico 

posebej. Ko jo prebereš, si povej oziroma ponovi kaj si prebral/a oziroma izvedel/a. 

Poizkusi izluščiti in povedati bistvo – pomembne stvari.  

Ko to opraviš, poslušaj še enkrat celo vsebino, nato pa reši učni list NASELJA. 

Rešenega prilepi v zvezek za spoznavanje okolja.  

Če si ga ne moreš natisniti, naslov in odgovore zapiši v zvezek. 

 

Zdaj pa boš še naredil/a primerjavo med vasjo in mestom. Stran v zvezku razdeli na 

dva dela. V prvi del napiši MESTO,  v drugega pa VAS. Zdaj pa ju primerjaj v 

naslednjih točkah: 

 Poseljenost 

 Prebivalci 

 S čim se preživljajo prebivalci 

 Promet 

 Zgradbe 

 Ustanove 

UPAVA, DA SI BIL/A USPEŠEN/A. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjxWWOvUgqU

