
SREDA, 22. 4. 2020 

 

SLJ – OPIS OSEBE – uvod 

Z bratom, sestro, mamico, atijem se igrajta. Obrneta se tako, da stakneta hrbta in po 

spominu skušata opisati drug drugega (barvo las, oči, oblika obraza, nosu, postava, oblačila 

…). 

Nato preberi v učbeniku za SLJ, na strani  62 – 64, opis osebe in v zvezek zapiši naslov Opis 

osebe ter pod naslov prepiši besedilo, ki je zapisano v rumeno obarvanem okvirčku, na 

strani 64. 

Nato preberi še besedilo na strani 70, 71. v zvezek napiši naslov Opis življenja osebe  in pod 

naslov prepiši besedilo v rumeno obarvanem okvirčku na strani 71. 

 

 

 

NIT – Utrjevanje znanja 

Danes v zvezek odgovori od 13. do 20. vprašanja.  

 

 

MAT – Prostornina 

Danes boš utrjeval in reševal naloge iz prostornine. Spodnje najprej počasi preberi. 

Razmišljaj, o čem bereš, nato pa prepiši v zvezek. 

1.) 1 hl soka so prelili v 14 steklenic po 5 l, ostanek pa v steklenice po 1 l. Koliko l soka so 

prelili v steklenice po 5 l. Koliko steklenic po 1 l so napolnili? 

  

Račun:    14 l · 5         1 hl = 100 l      100 l  – 70 l  = 30 l         
                        70 l 
 

30 l je ostalo. Ker so prelili v steklenice, ki držijo 1 l, je to 30 steklenic. 

Odgovor: V steklenice po 5 l so prelili 70 l soka. Napolnili so 30 steklenic po 1 liter. 

 

2.)Uredi po velikosti. Začni z najmanjšo količino tekočine. 

 700 dl          30 dl 
7 hl,     6 dl,    3 l   (POMOČ: vse spremeni v najmanjšo enoto – dl)              _______________ 



 
68 dl     600 dl     80 dl 
6 l 8 dl,    6 hl,      8 l                                                                                             _______________    
 

3.) Nadaljuj začeta zaporedja. Napiši še po tri primere. (Dobro poglej, za koliko se 

poveča/zmanjša naslednja količina. Zapiši zgoraj.) 

        + 2 dl    + 2 dl 
4 l 6 dl, 4 l 8 dl, 5 l, _______________________________  
 
6 hl 30 l, 6 hl 40 l, 6 hl 50 l, _________________________   

 

Zdaj pa vzemi DZ in reši naloge na straneh 26/2, 27/3, 4, 5, 6, 28.  

Če želiš, pa lahko rešiš še 1. nalogo na strani 26 ter naloge na strani 29. 

 

 

ŠPO – Vaje za celo telo 

Klikni na posnetek. Naredi vaje na posnetku. Najprej naredi en sklop vaj. Nato pojdi ven, se 

sprehodi, nadihaj, lahko tudi rahlo tečeš. Potem ponovi še enkrat vaje na posnetku. Kako je 

šlo? Si zadihan? Prav je, da si!  

Čez dan lahko še kdaj ponoviš vse te vaje. Najpomembnejše pa je gibanje na prostem. Tako 

da »šibaj« ven!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qH7Ds4sSCJE

