
ČETRTEK, 7. 5. 2020  

 

DRUŽBA 

Danes bomo spoznali, katere DEJAVNOSTI SO V DOMAČEM KARJU. 

Preberi besedilo v U str. 56, 57. Dobro si oglej tudi sliko mesta, kjer so opisane dejavnosti. 

V zvezek (čez dve strani – pokončno) prepiši in s kratkim opisom, čemu je namenjena dejavnost, 

dopolni miselni vzorec. Nekateri primeri so že izpolnjeni. 

 

 

 

Dopolnjen miselni vzorec fotografiraj in mi ga pošlji do torka, 12. maja 2020.  

 

 

 

MATEMATIKA 

Današnjo matematiko bomo imeli preko videokonference ob 12. 00 

Pripravi karo zvezek in pisalo. 

 

 

 



SLOVENŠČINA 

 

1. Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 54 in 55. 2. nalogo popravi s pravopisnimi znaki. 

Če ni v DZ dovolj prostora jo lahko prepišeš v zvezek. 

 

  napačna črka     napačna začetnica 

odvečna črka    piši skupaj 

manjka črka piši narazen 

  manjka beseda 
 uredi besede (vrstni red besed) 

 

 

2. Če nekoga nekaj prosimo, je to PROŠNJA. Če pa se za nekaj zahvalimo, je to ZAHVALA. 

Danes bomo spoznali zahvalo. V DZ na str. 56 si oglej in preberi pogovore, nato reši naloge 

na str. 57. 

 

V zvezek prepiši: 

ZAHVALA       8. 5. 2020 

 

Kadar smo komu za kaj HVALEŽNI, se mu ZAHVALIMO.  

Zahvalo po navadi izrečemo z besedo HVALA.  

Zahvalo lahko izrečemo ustno ali pa jo napišemo. 

 

  



ŠPORT 

Danes ponavljamo spretnostne naloge (vaje za koordinacijo), le da si danes izbereš spet vsaj 10 

nalog, od tega naj bodo vsaj 3 take, ki jih v torek še nisi naredil. 

 

Še enkrat si oglej video in bodi pozoren na izvajanje vaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=m1Qck6lNHYY. 

Zunaj si na tleh narišeš mrežo 10 x 1 kvadrat (s kredo na asfalt/beton, s palico na pesek, označiš s 

trakovi/vrvico …) 

          

 

 

Izberi si najmanj 10 vaj (vsaj 3 naj bodo nove), jih izvedi natančno in ponovi dvakrat. 

 

Vaje izvajaj na mreži kvadratov tako, da se premikaš iz kvadrata v kvadrat na sledeč način:  

1. Tek (v vsak kvadrat stopiš le z eno nogo) 

2. Vaje z žogo – izpadni korak naprej z žogo v rokah 

3. Vaje z žogo – sonožni poskok v kvadrat – žogo odbij od tal tako, da se odbije iz naslednjega 

kvadrata in jo ujemi v roke 

4. Poskoči v kvadrate sonožno – enonožno (izmenično) 

5. Skači: sonožno – leva noga - desna noga 

6. Skači: sonožno – skupaj – narazen 

7. Sonožni poskoki z vrtenjem za pol kvadrata 

8. Bočni sonožni poskoki ven – notri 

9. Slalomski poskoki (sonožno z leve črte na desno) 

10. Poskoki po levi nogi 

11. Poskoki po levi nogi  v kvadrat in ven s kvadrata 

12. Poskoki po desni  nogi 

13. Poskoki po desni nogi  v kvadrat in ven s kvadrata 

14. Odriv z noge na nogo 

15. Odriv z zunanje noge 

16. Bočni skiping 

17. Križni koraki 

18. Tek bočno notri – ven 

19. Menjava naprej nazaj 

20. Narazen – leva – narazen – desna 

21. Hitre bočne menjava 

22. Zahtevnejše vaje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m1Qck6lNHYY

