
MATEMATIKA 

V zvezek in DZ napiši: torek, 5. 5. 2020 

Danes bomo nadaljevali s pisnim seštevanjem števil do 10 000. 

Napiši naslov: PISNO SEŠTEVANJE DO 10 000 

Napiši primer in označi, napiši vse potrebno. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Prepiši:  
Pri pisnem seštevanju pazimo na: 

- Pravilno podpisovanje 
- Smer računanja – od desne proti levi (vedno začnemo pri ENICAH) 
- Natančno zapisovanje števil, ki jih štejemo dalje (z rdečo barvo, spodaj) 

 
Reši naloge v DZ, 3. zvezek, str. 98, 99. 
 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

V zvezek napiši: torek, 5. 5. 2020 

Danes bomo nadaljevali s čutili. Zadnjo uro ste jih predstavili zelo skrbno.  

Preden boste nadaljevali, ponovimo: 

1. Kaj sestavlja ŽIVČEVJE? 

2. Kako so povezani možgani in čutila? 

3. Čemu služijo čutila? 

4. Kako potujejo sporočila po našem telesu? Kdaj zaznamo dražljaj? 

 

Oglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=aFgF7yFPE8A 

Dopolni zapis, ki si ga naredil prejšnjo uro. 

Za vsa dopolnila uporabi novo barvo, da bom videla, kaj novega si dodal/a. 
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SMER RAČUNANJA 

https://www.youtube.com/watch?v=aFgF7yFPE8A


 

 

 
 

ŠPORT 

Ta teden imate pri športni vzgoji 3. naloge – za vsak dan, ko je šport na urniku, eno nalogo. 

Ker mi v vseh tednih niste poslali skoraj nobenega dokazila (pohvala Maksu in njegovi 
družini za poslan material) o opravljenih nalogah, vas le stežka ocenim. Zato sem se 

odločila za spodnjo nalogo, za katero boste dobili oceno, pridobljeno na drugačen 

način. 

Nalogo boste oddali najkasneje do ponedeljka, 11. 5. 2020 na šolski spletni 
naslov. Za nasvete in tehnično pomoč sem vam na voljo. 

MASTERCHEF ŠPORTNIK 

 

 

Pred vami je izziv MasterChef špornik. Namesto kuhanja se bomo igrali s športom. 

1. NALOGA - torek 

Izberi si 3 športne pripomočke  in z njimi ustvari čim več različnih vaj (vaje za 

moč – vsaj 3 različne vaje, tekalne vaje – vsaj 3 različne vaje, igra za 

sprostitev – vsaj 3 različne vaje, metanje, zadevanje cilja – 3 različni načini). 

Lahko delaš samo z enim pripomočkom ali pa jih kombiniraš po dva ali tri. 

Domišljija nima meja. Uporabi čim več naravnih materialov in pripomočkov. 

Vsak sklop – skupino vaj poimenuj in potem še vsako od treh vaj. Vsako 

vajo na kratko opiši – predstavi, kako se jo pravilno izvaja. K vsaki skupini 

dodaj 1 sliko, na kateri vajo predstavljaš. 



 

 

 

Npr. (primer je šaljiv – samo toliko, da boste lažje razumeli):  

1. SKLOP: SMEJALNE VAJE (z njimi krepimo obrazne mišice, trebušne in 

podaljšujemo življenje) 

 

- 1. vaja: SMEH (Smeh je izrazno vedenje človeka, ki se običajno pojavi 

kot odziv na komično ali razvedrilno situacijo, vir: Wikipedija) 

Opis tvoje izvedbe ali fotografija 

 

- 2. vaja: REŽANJE (Iz kuhinje se je slišalo glasno režanje.) 

Opis tvoje izvedbe ali fotografija 

 

- 3. vaja: KROHOTANJE (razlaga) 

Opis tvoje izvedbe ali fotografija 

 

2. NALOGA - sreda 

 

Izberi si 4 rekvizite, ki niso športni, ampak jih najdeš v stanovanju (Previdno 

pri izbiri, da ne pride do nesreče, ne izbiraj nevarnih predmetov in takih, ki 

se lahko razbijejo).   

Vsak rekvizit nariši, fotografiraj, poimenuj in za vsakega pripravi 3 različne 

vaje in jih poimenuj. Vaje tudi izvedi in dodaj fotografijo izvedbe. 

 

3. NALOGA  - četrtek                                

mistery box (skrivnostna škatla) 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek


Prosi družinskega člana naj ti po svoji izbiri pripravi 5 rekvizitov (športnih in nešportnih). 

Ko boš imel pripravljene, pripravi za vsak rekvizit vsaj 2 vaji.  

3. Nalogo predstavi na tebi najljubši način. Ne pozabi na material, ki ga boš poslal. 

 

 

 

 


