
PONEDELJEK, 20. 4. 2020 
 

SPO in LUM 

Za začetek tedna ti privoščim malo zabave. Izdelal boš papirnati helikopter. Ni 

težko. Potrebuješ navaden bel papir, škarje, sponko za papir in za okrasitev 

barvice ali flomastre. Spodaj imaš skico, kaj narisati na papir in pa povezavo do 

posnetka, kako to narediti (na posnetku papir trga, ti raje uporabi škarje, da ne 

bo šlo kaj narobe). Na posnetku tudi ne doda še sponke za papir, zato dodajam 

še skico končnega izdelka (to na zeleni podlagi). Svetujem ti, da papir, ki ga boš 

spremenil v helikopter, najprej na obeh straneh tisti del pobarvaš, okrasiš, 

potem pa nanj narišeš črte, izrežeš samo po POLNIH črtah in s pomočjo 

posnetka izdelaš helikopter. Potem ga lahko spuščaš s stopnišča, balkona, okna 

ali od kod drugod in prav zanimivo bo gledati, kako leti proti tlom. 

https://www.youtube.com/watch?v=1LKAPYydUHc 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1LKAPYydUHc


ŠPO 

Za današnji šport potrebuješ stol, prostor okrog stola in na koncu te čaka še zabaven izziv. 

Pri nas smo se ga lotili.  

Najprej se ob posnetku na spodnji povezavi, razgibaj s stolom, ki je bil preteklih 5 tednov 

tvoj najboljši prijatelj. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=Z2BEgVqKXCIYhRcQbw5elrDM 

 

Zdaj pa še zabavni izziv. Zanj potrebuješ prostor in plastenko, v katero boš nalil toliko vode, 

kot želiš. Zakaj? Poglej video.  

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=O1LULUBlWJeFbHdICfErC7AD 

Res ni enostavno, je pa zabavno. Malo smo se jezili, a na koncu je izziv uspel. Poskusi se še 

ti! 

 

SLJ 

Za slovenščino ne boš imel veliko dela. Od tebe bi le želela kratek zapis, kaj v preteklih 

tednih ti je bilo všeč, kaj ti ni bilo všeč in česa si želiš več.  

To je to!  

 

MAT 

Pri preteklem preverjanju matematike si dokazal, da znaš dobro računati do 100, zato bodo 

naloge ta teden zate mala malica. V petek te čaka preverjanje znanja iz geometrije: 

simetrija, skladni liki, črta in točka, liki in telesa. To pomeni, da boš do četrtka še bolj utrdil 

znanje računanja, saj ga boš v prihodnje zelo potreboval in ga moraš reš imeti v mezinčku. 

V DZ, na strani 24, reši SAMO nalogo: Ponovim in nato reši stran 26 – Miselne orehe. 

 

Ne pozabi še na štopanje poštevanke. Če želiš, mi lahko sporočiš svoj rezultat. 
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