
TOREK, 21. 4. 2020 

SLJ – Besede z nasprotnim pomenom  

Kaj je skupno parom besed:  

nizek ni visok gor in dol 

star in mlad laž in resnica 

končati in začeti podnevi in ponoči 

žalost in veselje izvir in izliv 

spredaj in zadaj pravica in krivica 

revščina in bogastvo odpeljati in pripeljati 

rojstvo in smrt čist in umazan 
 

*Pari besed so BESEDE Z NASPROTNIM POMENOM (PROTIPOMENKE).  

Zdaj pa vzemi zvezek in prepiši pare besed (tako kot imaš tule) in prepiši poved označeno z * 

Saj veš, da si tudi sam bolj zadovoljen, če se potrudiš pri svojem delu, a ne? Tako velja tudi 

pri pisavi.  

V DZ/69 reši naloge na celi strani.  

 

 

SLJ - Primož Suhodolčan – Čokoladni vulkan - zvočna pravljica 

Ali kdaj zvečer poslušaš po radiu pravljice za lahko noč? Ne? Da? Vem, da še ni večer. Saj 

pravljica prija tudi čez dan, a ne? Udobno se namesti in poslušaj zvočno pravljico (klikni). 

Uživaj, samo uživaj in se prepusti pravljici. Lahko pa zvečer izbereš še kako drugo (od pravljic 

za lahko noč). Lahko jo poslušate skupaj z družino.  

 

MAT – Liter, deciliter 

Kako so ti šle včerajšnje naloge pri MAT? Vidim, da vam poštevanka že super gre. Nekateri pa 

morate delati še na hitrosti. Ko vam nekdo zastavi račun, morate TAKOJ vedeti rezultat. 

Drugače boste kasneje imeli težave z računanjem.  

Zdaj pa reši naloge v DZ/21, 22, 23, reši pa tudi drugo poštevanko z lista (dobil včeraj). 

 

SPO – Utrjevanje, preverjanje znanja (človeško telo) 

Danes bomo pa to uro izvedi kar preko zooma. Videli se bomo, malce poklepetali, lahko kaj 

zapeli … Preverili pa bomo tudi sedanjo snov o človeškem telesu. 

https://radioprvi.rtvslo.si/2020/04/lahko-noc-otroci-1504/


Pripravi zvezek za SPO. So v njem vsi listi prilepljeni? Če niso, to hitro stori.  

 

ŠPO – Kolebnica 

Upam, da imaš doma kolebnico. Če je nimaš, si pomagaj s kakšno vrvjo ali pa poskusi delati 

podobne vaje kar brez.  

Najprej se ogrej. Pomagaj si s primeri vaj na listu (klikni)  Nato preskakuj kolebnico, kolikor 

časa zdržiš. Preskakuj naprej, nazaj, sonožno, v teku, brez poskokov, z vmesnimi poskoki. 

Kolikor časa le zmoreš.  

Lahko pa prirediš tekmovanje s sestrico, bratcem, starši, če želiš. Kaj bo pa za nagrado? Daj, 

izdelaj jo sam. Malenkost, ki jo boš pripravil, bo več kot odlična in ne bo več malenkost .  

Koliko poskokov pa si ti naredil, ne da bi se ti vmes zataknilo? Lahko nam napišeš na viber. 

Kdo bo pa med vami zmagovalec?  

 

 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/GIMNASTIČNE-VAJE-S-KOLEBNICO.docx

