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Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

NIT 
 

PONOVITEV IN UTRJEVANJE: 
HRANA (UČ str. 48) 
- Ravnaj se po navodilih iz Učnega lista*, ki ga najdeš v prilogi. 

UL* - UČNI LIST: Hrana 

 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

ŠPO 
 

ŠPORTNA ABECEDA 
- V prilogi najdeš tabelo vaj*. 

- Tabele ti ni potrebno tiskati. 

- Izberi si eno ali več imen in izvedi vaje za tiste 

črke, ki so v izbranem imenu. 

*UČNI LIST – Športna abeceda 
 
- K sodelovanju lahko povabiš 
tudi starše/sorojence in z njimi 
tekmuješ v številu ponovitev 

- Ne zadržuj se na 
skupnih površinah, kjer 
je več ljudi.  
 
- Če imaš možnost, 

Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

17. TOR., 7. 4. 2020 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

SLJ 

TVORBA ZAMEŠANE PRAVLJICE 

(za 2 uri*): 

- Glej navodila za nalogo, ki si jo 

dobil v ponedeljek, 6. 4. 2020. 

* Ta naloga je za dve uri (ponedeljek in torek). V torek nove naloge za 
SLJ ne bo. 
 
- Zapisano pravljico s pomočjo staršev fotografiraj in pošlji učiteljici na 
njen spletni naslov najkasneje do TORKA, 7. 4. 2020 do 20.00, da ti jo 
pregleda in sporoči komentarje. 

    
Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

MAT 
 

OBRAVNAVA nove snovi: Krog in krožnica 
a) Oglej si kratek video z razlago Preglej še 

razlago v DZ na straneh 6 in 8.  
b) Vadenje, DZ, 4. del, str. 7 in 9.  

S pomočjo rešitev* preglej rezultate. 

V naslednjih dveh urah boš potreboval geometrijsko 
orodje , in sicer tudi šestilo.  
Določene rešitve za današnje naloge najdeš na portalu  
www.radovednih-pet.si. 
 

http://www.radovednih-pet.si/
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- Za pomoč si lahko ogledaš videoposnetek, kjer 

so prikazane vse vaje. 

določene vaje. pojdi na sprehod v 
bližnji gozd. 

 

Veliko zdravja in uspeha ti želimo. 

Za vsa dodatna pojasnila sva na voljo na e-naslovu: ursa.zuzek@os-dobrna.si in  irena.delcnjak-smrecnik@os-dobrna.si  
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