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Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

NIT 
 

OBRAVNAVA NOVE SNOVI: 

HRANA (UČ str. 48) 

- Prepiši tabelsko sliko* v zvezek. 

- Na YouTube si oglej **risanko, s pomočjo katere boš 

ponovil znanje o prebavilih. 

*UČNI LIST – Hrana, prebavna pot je v prilogi. 

** Povezava do risanke: 

a)  Nekoč je bilo življenje – prebavila 

https://www.youtube.com/watch?v=HFglhJI22d4 

Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

15. PET., 3. 4. 2020 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

SLJ 

POUSTVARJANJE BERILA:  

Gianni Rodari: ČE DEDEK NE ZNA PRIPOVEDOVATI PRAVLJIC (Berilo, 

112–113) 

- Na spletni strani www.radovednih-pet.si v zavihku Berilu* poišči to 

pravljico in jo poslušaj. 

- Preberi besedilo enkrat na glas. 

- V zvezek zapiši naslov in značilnosti zamešane pravljice (glej UL 

Tabelska slika). 

-* Na www.radovednih-pet.si 
odpri Berilo – interaktivno 
gradivo z multimedijsko 
vsebino – Proza – Če dedek ne 
zna pripovedovati pravljic. 
Nato pritisni na gumb 
»slušalke« in prisluhni 
zvočnemu posnetku pravljice. 
 
- Glej prilogo Tabelska slika. 

    
Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

MAT 

OBRAVNAVA (nove snovi): 
PISNO DELJENJE  

a) Vadenje, DZ , 80 

b) S pomočjo rešitev* preglej rezultate.  

 
Za dodatno nalogo naredi: DZ, 87/1 

https://www.youtube.com/watch?v=HFglhJI22d4
http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/
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DRU 
 

OBRAVNAVA (nova učna snov): 

Dejavnosti v domačem kraju  
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (II. del) 
a) Razlaga: oglej si video.* 
b) Prepiši tabelsko sliko. 

 *Video z razlago današnje snovi je v 
prilogi.   

 

 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

ŠPO 
 

ŠPORTNI TEDEN*  
- Izberi si 5 vaj iz UL Športnih 5x5** 
in jih izvedi.  
 
- Na kartončke (podobno kot na 
»bone«) dodajaš/dopišeš črtice, če 
boš kakšno vajo večkrat opravil. 

* Ta naloga je za 5 dni. 
  
** Učni list – UL Športnih 5x5 najdeš na 
spletni strani pri razdelku torek, 31. 3. 2020. 
 
- K sodelovanju lahko povabiš tudi 
starše/sorojence in z njimi tekmuješ v številu 
ponovitev določene vaje. 

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