
Dragi učenci!  

Najlepša hvala za posredovana pisma. Preživeli ste zanimiv teden, bili ste zelo aktivni in 

dobro ste izkoristili sončne dni. Do sedaj smo vsi zdravi. Čuvajte se še naprej. 

Ostanite zdravi. 

Učiteljica Mateja 

Pošiljam vam zadolžitve za torek, 24. 3. 2020 

matematika Delovni zvezek 2. del: strani 68, 69 (vse). Str. 70/ 1. in 2. 

naloga ter str. 71/4. naloga. (reši naloge in s pomočjo rešitev 

samostojno preveri pravilnost) 

šport Glej navodila učiteljice Damjane 

slovenščina Novica  

Likovna umetnost Voščilnica za mamico 

neobvezni izbirni predmet 

nemščina 

Glej navodila učitelja Jake 

 

Predura - MATEMATIKA  

Včeraj ste ponovili znanje o dnevih v tednu, mesecih v letu in se igrali z besedami danes, včeraj, 

predvčerajšnjim, jutri in pojutrišnjem. Ponovili ste tudi število dni v posameznem mesecu (v veliko 

pomoč so lahko hribčki in doline, ki nastanejo, ko dlan stisnete v pest). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danes boste reševali naloge v delovnem zvezku in tako utrjevali znanje o času. 

Rešite naloge v DZ/2. del na strani 68, 69 (vse). Str. 70/ 1. in 2. naloga ter str. 71/4. naloga. 

 



1. ura - ŠPORT 

V prejšnji uri smo govorili o pohodništvu. Se še spomnite, kaj je to MARKACIJA? Kdaj se 

odpravimo v hribe?  

 

Glede oblačila za pohod pa še nekaj navodil: 

Pri izbiri oblačil za v hribe moramo biti skrbi in smotrni. Oblačimo se po plasteh tako, da je na 

koži toplotno-izolacijska plast, ki dobro prevaja znoj, na vrhu pa je plast, ki ščiti pred dežjem, 

vetrom in mrazom. To je smotrno tudi zato, da ob vzpenjanju lahko slečemo plast za plastjo in 

s tem lažje prilagajamo telesno temperaturo zunanji. Ravno tako tudi ob sestopanju. Pravimo 

tudi, da se za v gore oblečemo po načelu čebulnega sestava.  

  

Kadar se odpravimo na daljši pohod v hriboviti svet, ali manj poznane kraje, je priporočljiva 

DODATNA OPREMA: 

- plastenka s tekočino, v kateri je lahko voda, nesladkan čaj; 

- komplet prve pomoči; 

- topografska karta; 

- prenosni telefon; 

- zaščitna očala in krema 

- pisalo, dokumenti in denar. 

 

Zapomnimo se tudi, da v hribe ničesar ne prinašamo in tudi ničesar ne odnašamo. Smeti 

pospravimo v nahrbtnik in s tem ohranjamo naravo čisto tudi za vse tiste, ki prihajajo za 

nami. Zaveden planinec skrbi za naravo! 

Poleg sonca pa je na naši planinski ali pohodniški poti lahko velika nevšečnost tudi klop, ki ga 

običajno ne vidimo takoj. Zato se pred odhodom zaščitimo (sprej, oblačila) in po prihodu 

domov preoblečemo, stuširamo in pregledamo po telesu. Morda veš, katere bolezni prenašajo 

klopi in kakšne so njihove posledice? Povprašaj starše. 

 

Praktična naloga: vaje naredi zunaj, če imaš možnost, sicer lahko tudi v sobi; 

- naredi raztezne vaje: predklon, zaklon, zasuk, odklon, izpadni korak naprej in vstran, 

sveča z gibanjem nog za glavo (vaje ponovi 10x, z vsako nogo ali v levo in desno stran);  

- teci 7 minut, naredi poskoke s kolebnico - 2 krat po 1 minuto (lahko tudi brez kolebnice 

sonožni poskoki), nizki skiping 1 minuta, 2 x 10 počepov s poskokom, 2 x 10 

trebušnjakov, drža v skleci na komolcih 2 x 30 sekund, rahel tek 5 minut. 

2. ura – SLOVENŠČINA  

Reši naloge v  drugem delovnem zvezku  za slovenščino na strani 18 in 19. 

1. nalogo reši ustno. 

2.  do 7. nalogo reši v delovni zvezek. 

 

3. in 4. ura – LIKOVNA UMETNOST 

Danes boste pri likovni umetnosti izdelali voščilnico za svojo mamico. 

Materinski dan je neformalen praznik posvečen materam. Praznovanje materinskega dne izvira 

iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo je navada prišla po prvi svetovni vojni. Materinski 

dan so v Evropi začeli praznovati po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. Sprva je bil 

določen 15. maj, potem pa prestavljen na 25. marec.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mati
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
https://sl.wikipedia.org/wiki/1910
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prva_svetovna_vojna
https://sl.wikipedia.org/wiki/15._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/25._marec


 

POSTOPEK IZDELAVE VOŠČILNICE 

Za voščilnico potrebujete list papirja velikosti A4 (tako velik kot list v velikem zvezku), če imate 

možnost naj bo malce trši. Potrebujete še dodaten list za izdelavo cvetov in voščenke (barvice, 

flomastre). 

 

List najprej prepognite, tako kot kaže slika na desni. Pazite, da boste 

ustvarjali na pravi strani! 

 

Nato z rjavo voščenko (barvico/flomastrom) narišite čez celo stran drevo 

(ali le kakšno vejo). 

 

 

 

                                         Sledi izdelava cvetov. 

Cvetove izrežite iz papirja. Če imate, si lahko pomagate tudi z 

modelčki za izrezovanje cvetov. Namesto cvetov lahko 

izdelate tudi metuljčke. Cvetovi so različnih oblik, barv. In 

velikosti. Uporabite svojo domišljijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato sledi sestavljanje drevesa. Na veje prilepite cvetove (metulje, srčke, 

pikapolonice,…).  

Tukaj ustvarjate! 



 

 

 

 

 

Zdaj pa na notranjo stran napišite 

sporočilo mamici. Ne iščite verzov 

po spletu. Naj pride iz vašega srca. 

Takšna sporočila imamo mamice 

najraje.  

 

 

 

5. ura - NIP NEM 1 

Hallo! Je križanka narejena in narisana? Če nisi preveč zaposlen z vsemi delovnimi listi, jo 

fotografiraj in sliko pošlji na jaka.darovec@os-smihel.si, da vidim, kakšna umetnina je nastala 

  

Zdaj pa k današnji snovi. To so pridevniki (Adjektive). Kaj je pridevnik? Beseda, ki opiše, 

kakšna je neka stvar, npr. stara, nova, hitra, velika, dolga itd.  

1) Najprej želim, da v zvezek prepišeš spodnjih 9 parov nasprotnih 

pridevnikov (pari zato, da si jih lažje zapomnimo): 

 

a) alt = star, jung = mlad 

b) lang = dolg, kurz = kratek 

c) groβ = velik, klein = majhen 

d) schnell = hiter, langsam = počasen 

e) stark = močan, schwach = šibek 

f) gesund = zdrav, krank = bolan 

g) sauber = čist, schumtzig = umazan 

h) dick = debel, dünn = tanek 

i) kalt = mrzel, heiβ = vroč 

 

2) Oglej si sličice in dopolni povedi z ustreznim pridevnikom iz 1. 

naloge. To tudi zapiši v zvezek. 

 

mailto:jaka.darovec@os-smihel.si


   Es ist __________.   Er ist __________.                        

 Er ist __________.                  Sie ist ______________. 

 

                                  Sie ist ____________.                Er ist ________________. 

 


