
PONEDELJEK, 23. 3. 2020 
 

SLJ 

Zapis v zvezek: 

 

V DZ, str. 49 reši naloge 1, 2 in 3. 

 

* Za šalo poskusi danes preko celega dne v pogovoru uporabljati čim več manjšalic. Pa veliko 

smeha želim.   

 

ŠPO 

V sobi, stanovanju ali pa zunaj, lahko tudi v gozdu, pripravi ne preveč zapleten poligon. Pazi, 

da bo VAREN in da česa NE UNIČIŠ!!! Na poligon povabi kakega družinskega člana in opazuj, 

ali mu ga uspe izvesti po tvojih navodilih. Potem ga izvedi še sam. Lahko ga narediš nekajkrat 

in ga vmes malo spremeniš.  

Vsekakor pa pred tem ne pozabi narediti gimnastičnih vaj, da se ne poškoduješ! 

 

SPO  

Ko si zunaj ali nekje v okolici doma na sprehodu, opazuj, kakšen je svet – pokrajina okrog 

tebe. Lahko je gorata, gozdnata, hribovita, obmorska, ravninska, močvirnata, itd. 

Ko se vrneš v svoj delovni kotiček, v zvezek napiši naslov in namesto črte dokončaj poved. 

Napiši še vsaj 3 povedi o tem, kakšna je pokrajina okrog tebe, kaj si videl, česa je veliko, česa 

ni, kaj si opazil, itd. 

Manjšalnice/pomanjševalnice 

 

Kadar govorimo o manjših stvareh, pojavih, osebah, bitjih, uporabimo manjšalnice. 

 

Primer:  

čebula – čebulica 

hlače – hlačke 

veter – vetrček 

Tomaž – Tomažek 

pes – psiček 

 



Zapis v zvezek: 

 

Potem spusti dve vrstici in napiši še nekaj razlik med mestom in vasjo – o tem smo se v šoli 

že pogovarjali (kaj najdemo v mestu, v vasi pa ne, česa je kje več ali manj). 

 

MAT 

Starši naj štopajo, kako dolgo traja, da nastaviš poštevanko na podlago – to, kar smo delali v 

šoli. Čas si zapiši v matematični zvezek zadaj. 

 

Geometrijsko telo je nekaj, kar lahko primes v roke in občutiš. Poznamo več takih teles: 

kocka, kvader, valj, krogla, stožec. Telesa se med seboj razlikujejo po obliki. Njihovo obliko 

določa število MEJNIH PLOSKEV (to so tiste ploskve, ki bi jih lahko odtisnil in bi v odtisu 

nastal nek lik), število ROBOV (v robu ste stikata dve mejni ploskvi in če ga odtisneš, dobiš 

črto) in število OGLIŠČ (v oglišču se stikajo 3 ploskve in so najbolj špičast del geometrijskega 

telesa, če ga odtisneš, dobiš pikico - točko).  

 

V DZ, str. 99 si oglej, kaj je mejna ploskev, rob in oglišče. Doma poišči po en predmet v obliki 

kocke, kvadra, krogle in valja in s pomočjo opazoanja posameznega predmeta reši DZ, str. 99 

in 100, nalogi 1 in 2.  

Da se malo poigraš z matematiko, pa lahko, če želiš, rešiš še 3. nalogo na strain 100. 

 

GUM 

Danes boš skladatelj, a ti zato ni treba biti posebej glasbeno usposobljen. 

Medtem ko boš korakal po dvorišču ali stanovanju ali pa celo na sprehodu, si izmisli neko 

kratko besedilo in ga izgovarjaj v ritmu korakov. Z nogami ob tem močneje udarjaj ob tla in 

tako bo nastala koračnica. Ob tem lahko tudi ploskaš, tolčeš skuapj s kamenčki ali orehi, 

palicami, ali čem drugim. Pazi le, da ne prebudiš staršev ali sosedov, ker tega ne bodo veseli.  

 

Če komu uspe, da bi posnel tvojo koračnico, sib om posnetek z veseljem ogledala in se 

morda celo kake koračnice od tebe še sama naučila. 

Domača pokrajina 

 

Moja domača pokrajina je ____________________________________________ 


