
 

Pozdravljeni! 

Teden je naokrog in spet se vam oglašam v pisni obliki. Meni je zelo hitro 

minil. Učenci, ste kaj lepega, zanimivega prebrali, se ob tem nasmejali? 

Ste uživali v igri, ste kaj pomagali na vrtu? Ste se kaj slišali med sabo? Ja, 

vsak ponedeljek ste pripovedovali, kaj posebnega ste doživeli.  

Upam, da vam reševanje nalog ni delalo preveč težav. Če naletite na 

kakršnokoli težavo ali imate vprašanje, pišite na moj elektronski naslov. 

Redno ponavljajte NIT. Prejšnji teden ste ponavljali in utrjevali snov, ta 

teden pa se boste sami naučili tudi kaj novega. Pripravila sem vam delo 

za ves teden, vi pa si ga enakomerno porazdelite za vsak dan. In kako 

sem pogosto rekla? Veselo na delo! Kot ste najbrž že sami ugotovili, imate 

za vse naloge v vseh delovnih zvezkih tudi rešitve na Radovednih pet, 

tako da si rezultate sproti pregledujte in popravljajte.  

Starši, spodbujajte otroke za delo, pomagajte jim, pokažite jim dostopanje 

do e-gradivih Radovednih pet (učbenik, DZ, interaktivno gradivo z 

multimedijsko vsebino). Posvetujte se med sabo, izmenjujte si izkušnje in 

bo vsem veliko lažje. Če pa ne bo vedno vse narejeno, ne bo konec sveta. 

Najbolj važno je, da ostanemo zdravi. Če imate kakšno vprašanje, se mi 

lahko oglasite po e-pošti.  

Vsi smo se znašli v čisto novi situaciji, ampak s skupnimi močmi in dobro 

voljo nam bo vse uspelo.  

Vse vas lepo pozdravljam. Lepo se imejte in ostanite zdravi. 

  

                                                                       Razredničarka Andreja 

 

 

 

SLJ 

Opis osebe 

 Izberi si enega družinskega člana. 

 Naredi miselni vzorec z bistvenimi podatki o tej osebi v zvezek.  



V pomoč naj ti bo miselni vzorec v DZ, str. 26, ki smo ga naredili skupaj. 

 Miselni vzorec ustno pretvori v besedilo. Večkrat ponovi. Pazi, da 

ne ponavljaš besed (ima, je…). 

 Besedilo, ki si ga nekajkrat ponovil, zapiši v zvezek. Pazi na 

pravopis. 

Hans Christian Andersen: Snežna kraljica (Berilo, str. 146, 147, 148, 

149) 

 Preberi pravljico. 

 Poglej razlago neznanih besed v stvarnih pojasnilih. 

 Ustno odgovori: Dejavnosti po branju. 

 Preberi pod Literarno teoretične definicije in si zapomni. 

 

MAT 

Pisno množenje z večkratniki števila 10: 

 Oglej si primere na modri podlagi v DZ, str. 42. 

 Reši naloge na strani 43. 

Geometrijska telesa: kocka in kvader  

 Oglej si razlago na modri podlagi v DZ, str. 52, 53 (najprej si poglej 

na sliki, kaj je rob, oglišče in ploskev). 

 Reši naloge na strani 53, 54. 

Geometrijski liki: kvadrat, pravokotnik 

 Oglej si razlago na modri podlagi v DZ, str. 56, 57 (Liki imajo 

stranice in oglišča. Poglej si na sliki.). 

 

 

NIT, LUM 

Odpadno embalažo lahko ponovno uporabimo – MAKETA 

Zunanji prostor 

 Iz različno velikih škatlic od zdravil, čaja… izdelaj hišo in 

gospodarska poslopja (hlev, garaža, skedenj…) na vaši domačiji.  

Pomagaj si z DZ, str. 73.  



 Stavbe lahko pobarvaš ali oblepiš. Ne pozabi na okna, vrata… Če 

imate zraven sadovnjak ali vrt, naredi tudi to.  

 Vse prilepi na kartonsko podlago.  

 Bodi izviren.  

 Fotografijo makete mi lahko pošlješ na e-naslov. 

Ponavljanje in utrjevanje z učnega lista. 

 

DRU 

Od obrti do industrije 

 Ogled filma na Radovednih pet: Obrt in industrija 

 Učbenik, str. 64, 65 (e-gradivo) 

 DZ, str. 78, 79: Preberi v zelenem, reši naloge. 

 

GUM 

Zadnjič si z izbranim predmetom izvajal različne zvoke.  

Povabi k sodelovanju še ostale družinske člane. Vsak naj ima svoj 

»reciklirni« instrument in skupaj ustvarite skladbo. 

 

 

 

 


