
 ZDRAVO FILIP.  Včeraj te je bilo spet prijetno 

slišati. Upam, da nam bo uspelo kmalu organizirat 

kak sestanek našega razreda, da se malo vidimo in 

kakšno rečemo.  

Upam, da ti je včeraj uspelo dokončati slovenščino. Mija je 

dokončala šele malo čez pet popoldne. Če ti kdaj ne uspe mi moraš 

sporočiti.  

Po ogrevanju – glej športni program pri Brini pa je že čas za spo.  

SPO:  Danes  se bova podala na morje, žal samo preko posnetka. 

https://player.vimeo.com/video/24776196?title=0&byline=0&portrait

=0 

nato zapišeš v zvezek za SPO naslov MORJE.  Nato si odpri učbenik 

na strani 55 in si večkrat dobro preberi. Odgovori na spodnja 

vprašanja:   Kako človek izkorišča slanost morja? Kakšna poletja 

imajo radi solinarji?  

Kot  zanimivost si lahko pogledaš:  

https://www.youtube.com/watch?v=JzWKEl0ElXM   Preden pa si  

sam izdelaš svojo sol prepiši še nekaj povedi in odgovori še na 

nekaj vprašanj. 

Poleg soli je morje tudi VIR HRANE za človeka.  Imaš rad morsko 

hrano? Kaj od tega najraje ješ?  Poleg na slanost so se morala živa 

bitja v morju prilagoditi tudi na plimo in oseko; da so del dneva pod 

vodo in del dneva na suhem.   

Kje misliš, da je največ živali in rastlin?   

Zakaj ni to na odprtem morju?   

V morju živijo najmanjše pa tudi največje živali. Veš katere?  (Zadnji 

niso stalni prebivalci našega morja)  Kateri dve živali sta sesalca? 

Naštej morske živali. 

Naštej morske rastline.  

Za konec pa še sam poišči kakšno zanimivost o morju, morda kak 

posnetek in ga deli z nami.  

https://player.vimeo.com/video/24776196?title=0&byline=0&portrait=0
https://player.vimeo.com/video/24776196?title=0&byline=0&portrait=0
https://www.youtube.com/watch?v=JzWKEl0ElXM


SLO:  Dobro si preberi razglednico 

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/134460/mod_resource/content/

0/razglednica.pdf 

v zvezek za slovenščino zapiši Vaja in s kratkimi odgovori odgovori 

na vprašanja. 

 Napiši razglednico enemu od sošolcev.  Lahko je domišljijska, kam 

boš šel, ko bo konec karantene na primer…   

 

MAT:  SODA IN LIHA  ŠTEVILA  je nov naslov v matematičnem 

zvezku.     

 Če ima tvoja igra spomin  36 kartic, ali imaš vse pare?   Kako to 

veš?  

Zlagaš nogavice.  Na kupu je 13 nogavic.  Za koliko dni bodo 

zadostovale?  Bo kakšna ostala brez para?  

Imajo vse nogavice na sliki pare?  Pomagaj si z barvanjem. 

 

https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/134460/mod_resource/content/0/razglednica.pdf
https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/134460/mod_resource/content/0/razglednica.pdf


Ali bi imele vse nogavice pare tudi, če bi recimo lahko nosil 

nogavici z drugačnima vzorcema? Zapiši tudi račun.   

Reši stran 49 v dz.  

Končaj s športnim programom.  Po opravljenih nalogah se pomeri z 

Brino ozr. s komerkoli pač lahko v igri Spomin.  Kdo je v vaši 

družini  prvak?  


