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SLOVENSKI JEZIK 

Dober tek; poslušanje in gledanje neumetnostnega besedila 

Odpri povezavo https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=58-59. Ob 

naslovu najdeš  znak, kot ga vidiš tukaj na desni. Klikni nanj in ogledal si boš 

oddajo Dober tek. 

Odpri DZ na straneh 110 in 111, reši 1., 2. in 3. nalogo.  

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Kaj vem o rastlinah? 

Najprej boš v zvezku za SPO preveril odgovore na vprašanja na temo Moje telo in 

zdravje.  

1. Zjutraj in zvečer umijem zobe. 

Pred odhodom v šolo zajtrkujem. 

Vsak dan jem sadje in zelenjavo. 

Kadar dežuje, vzamem dežnik in grem na sprehod. 

V prostem času se igram. 

Za vsako pravilno trditev, ki si jo prepisal, prejmeš 1 točko. 

 

2. Pravilnih je več odgovorov. Prav je, če si napisal enega izmed njih. Okostje, skelet, 

kosti.  

Za pravilen odgovor prejmeš 1 točko. 

 

3. A pljuča 

B jetra 

C debelo črevo 

D srce 

E želodec 

F ledvica 

G tanko črevo 

H možgani 

Za vsak pravilno poimenovan organ prejmeš 1 točko. 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=58-59


4. Porova juha, paradižnikova solata, pražen krompir, puranji zrezek v omaki. 

Za vsako izmed pravilno izbranih jedi prejmeš 1 točko.  

Za kosilo naj bi hrana bila kuhana, neprimerni so torej kruh z maslom, sendvič s 

sirom in salamo pa tudi ribja konzerva. Ocvrt krompirček (pomfrit) in dunajski 

zrezek sta zagotovo dobra, a se pečeta v veliki količini olja in zato vsebujeta preveč 

maščob. Veliko sladkorja pa vsebuje torta.  

Možnih je 18 točk. 

Koliko si jih prejel ti? Se ti zdi, da ti je šlo dovolj dobro? 

Zdaj pa na povezavi https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1086046 poišči 

predstavitev Kaj vem o rastlinah? Naloge rešuj ustno. 

 

ŠPORT 

Naredi gibalne vaje za vsako črko besede ZVONČEK. 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Nekateri učenci še niste poslali fotografij svojih umetnin, ki ste jih izdelovali v 

ponedeljek. Pošljite jih danes (22. 4. 2020) do 20. ure. 

 

https://ucilnice.arnes.si/mod/folder/view.php?id=1086046


GLASBENA UMETNOST 

Učiteljica Vanja prosi vse tiste učence, ki tega še niste naredili, da naredite nalogo 
povezano s pesmico Zvonček in trobentica (petek, 10. 4. 2020) in ji pošljete zvočni 
posnetek. 

 


