
VSI PREDMETI, 10. 4. 

 

 

SLOVENŠČINA 

 

Danes se bomo pri slovenščini pogovarjali o telesnih dejavnostih in o tem, zakaj so za naše 

zdravje tako pomembne. 

Najprej pa mi odgovori. Katera je tvoja najljubša telesna dejavnost/aktivnost/šport? 

 

Nalog ne bo veliko. Želim pa, da se reševanju nalog posvetiš in da si pri delu zelo 

natančen/natančna, prav? 

 

V DZ na str. 56 najdi besedilo z naslovom Telesna dejavnost. Nato: 

1. Preberi besedilo enkrat po tiho in dvakrat na glas. 

2. V DZ s celimi povedmi odgovori na 4 vprašanja. Pazi na pravilen zapis velikih 

začetnic, vejic pri naštevanju besed, končnih ločil in seveda tudi na lepopis! 

Če želiš, lahko odgovore zapišeš tudi v zvezek. 

3. Dodatna (neobvezna naloga): v zvezek zapiši datum, z rdečo barvo naslov Telesna 

dejavnost. Nato svojo najljubšo telesno dejavnost ilustriraj in zapiši eno ali dve 

povedi (npr. Zakaj je to tvoja najljubša dejavnost? ALI:  Kdaj si se prvič preizkusil-

a v tej dejavnosti/aktivnosti? Ipd.). 

 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Nekateri mi pošiljate rešene naloge pri SPO (tudi odgovore na vprašanja) in lahko rečem, 

da vam gre odlično. Sedaj pa to znanje o značilnostih mest in vasi prenesi še v reševanje 

nalog v DZ na str. 71 (NAŠ KRAJ). 

 

Če boš imel-a težave pri reševanju, lahko pošlješ vprašanje in pogledava skupaj, kaj bi 

lahko bila rešitev. Verjamem pa, da ti bo uspelo brez moje pomoči! 

 

Za zaključek pa preberi še besedilo na str. 72 (DOMAČA POKRAJINA). 

Besedilo govori o tem, da poznamo zelo raznolike pokrajine – tudi v naši prelepi Sloveniji. 

Nekateri turisti, ki obiščejo našo deželo, pravijo, da jim je naša raznolika pokrajina zelo 

všeč.  

Imamo namreč: 

ravninsko,  

                  hribovito, 

                                     gorato, 

                                                  obmorsko,  

                                                                     gričevnato pokrajino. 

Če le gre, reši 1. nalogo. 

Naslednji teden pa se bomo posvetili zelo zanimivi temi – govorili bomo o 

ORIENTACIJI. 

 

 

 



ŠPORT 

 

Kako ti gre met žogice z mesta? Kar vadi še. 

Si bil-a na opazovalnem sprehodu? Vreme je ta teden res enkratno, zato upam, da se čim 

več gibaš na prostem. 

Zabavaj se, sprosti se! Tudi jaz grem za krajši premor na sprehod ali tek. Ko povišam svoj 

srčni utrip nekajkrat na dan, se veliko bolje počutim in zvečer tudi lažje zaspim. Ti tudi? 

 

 

MATEMATIKA 

 

Največkrat učencem delajo »težave« ravno besedilne naloge. Učili smo se, da besedilno 

nalogo vsaj dvakrat natančno preberemo, si podčrtamo pomembne besede, ki nam bodo 

pomagale pri pravilnem reševanju naloge. 

Danes se boš lotil-a besedilnih nalog v DZ na str. 94.  

Najbrž veš, koliko nog ima mačka in koliko nožic vrabec?  Tam kjer lahko, zapiši 

sestavljen račun in ne pozabi, da ima množenje prednost pred seštevanjem in 

odštevanjem. 

Npr.:               5 · 4 + 3 ·5 = 20 + 15 = 35  

                       3 · 5 – 4 = 15 – 4 = 11 

                       6 · 2 + 5 = 12 + 5 = 17 

Ker nalog res ni veliko, se lahko lotiš reševanja nalog tudi v Vadnici za matematiko Lili 

in Bine na str. 20. 

Čez vikend pa seveda priporočam, da vadiš matematiko (lahko rešuješ naloge v vadnici 

vse do str. 20, če ti še kaj manjka). 

 



DODATNI POUK 

 

Katero področje misliš, da bi moral-a najbolj še vaditi? Je to poštevanka? Pravopis?  

Se strinjaš, da je vse to veliko lažje vaditi na zabaven način – z didaktičnimi igrami? Če 

boš imel-a dostop do računalnika, povadi kakšno nalogo na strani: 

https://interaktivne-vaje.si/ 

Vedno se kaj zanimivega najde  

 

 

LEP VIKEND ŽELIM! 

 

Učitelj Bojan  

 

https://interaktivne-vaje.si/

