
TOREK, 12. 5. 2020 

SLJ 

Tole, kar boš počel danes, si že slišal v šoli. Pogovarjali smo se že, kdaj 
uporabljamo predloge s/z, na, v in iz.  
 
Če magnet pripnem NA tablo, potem ga ne morem vzeti IZ table, temveč S 
table.  
Svinčnik dam V peresnico, zato ga vzamem IZ peresnice.  
Če dam nekaj V predal, to vzamem potem IZ predala.  
Kadar pa se nekaj nahaja NA nekem prostoru, pa lahko to vzememo S/Z tega 
prostora. 
 

Vaja zate preden začneš z delom: 
 

• V škatlo položi predmete in pripoveduj. 
 
Primer: V škatlo sem dal žogo (svinčnik, lopar, šilček …). 
 

• Iz škatle jemlji predmet za predmetom in pripoveduj.  

Primer: Iz škatle sem vzel žogo (svinčnik, lopar, šilček …). 

 

• Na mizo (stol, klop) postavi predmete (žogo, zvezek …).  Nato predmete 

jemlji z mize, (s stola, s klopi).  Pripoveduj. 

 Primer:  Na mizo sem dal žogo. Žogo sem vzel z mize.  

          Na stol sem dal žogo. Žogo sem vzel s stola. 

 
 
V kazalu v DZ, 2. del, poišči naslov Vzpon na Storžič in preberi besedilo. 

Po branju ustno odgovori  na vprašanja na kratko. 

Kam se je odpravil Tine?   

Kam je zložil malico?   

Kam je vstopil na avtobusni postaji v Škofji Loki?  



Kaj je naredil v Preddvoru?   

Kam je dal nahrbtnik?   

Kje je počival?  

Od kod je vzel malico?  

Od kod je bil lep razgled?  

Preberi navodila 1., 2. in 3. naloge in jih reši. 

 

Rešitve za te naloge ti zopet pošljem čez kak dan ali dva. 

*DODATNO DELO: str. 73, Ponovim 

 

MAT 

Tule ne bo nič novega. Nadaljuješ z reševanjem nalog in utrjevanjem računanja, in 

sicer v DZ, 3. del, stran 71. 

 

ŠPO 

Kako smo kaj s hitrostjo in refleksi? Po pravici povedano, so moji kar malo 

zaspali v karanteni. Gibljem se že več, a ne počnem veliko reči, ki bi krepile 

mojo hitrost in reflekse. Čas, da se vsi skupaj posvetimo še malo temu. Zate 

imam ta teden nekaj zanimivih izzivov. Oglej si video na spodnji povezavi in se 

preizkusi.  

Si hiter kot miš ali so tvoji refleksi podobni slonovim (taki so moji    )? 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=O1hjmJcLMNQRBZgUFbeUZfvk 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=O1hjmJcLMNQRBZgUFbeUZfvk

