
SLJ – Novica 

O, novici smo se pogovarjali že lani. Se spomniš? Vsak dan po radiu, televiziji, na internetu … 

slišimo veliko novic.  

Vzemi U/58. Preberi si časopisno novico. Dobro si oglej, kaj prikazujejo puščice. Natančno si 

še enkrat preberi novico. Zdaj pa reši 1. in 2. nalogo v DZ/92. Si imel kaj težav?  

Novico lahko pregledno prikažemo tudi z MISELNIM VZORCEM. Natančno si ga oglej v U/59. 

Prepiši ga v zvezek. Spodaj prepiši tudi besedilo v oranžno obarvanem polju. Tudi ti uporabi 

različne barve.  

 

NIT – Načini priprave hrane  

V U/50 si preberi besedilo in si oglej sličice.  

Zapiši naslov Načini priprave hrane.  

Nato zapiši: Hrano lahko pojemo surovo, ali pa jo toplotno obdelamo (kuhamo, pečemo, 

pražimo, cvremo ali samo pogrejemo.  

Živila toplotno obdelamo zato, da: 

o uničimo škodljive snovi, 

o zmehčamo vlakna, 

o jih lažje prebavimo, 

o bolje izkoristimo hranljive snovi, 

o jih naredimo okusnejše. 
 

Danes te čaka še eno delo. Pomagaj staršem pri pripravi kosila. Razmisli o odgovorih na 

vprašanja: Katero hrano bo treba prekuhati, speči? Kaj boste pojedli surovega? Kaj sploh ne bi 

bilo dobro, če bi prekuhal? 

V zvezek pa napiši, kaj ti zelo rad ješ za kosilo. Napiši, kaj od tega ješ surovo, kaj pa je potrebno 

toplotno obdelati. Lahko tudi narišeš.  

 

 

MAT – Pretvarjanje merskih enot 

Dobro si poglej v zvezku tabelo, v kateri imaš napisane osnovne pretvorbe. Koliko cm je v 1 

m? Koliko dm je v 1 m? Koliko mm je v 1 dm? Koliko mm je v 1 m? Koliko m je v 1 km?  

Na spletu (klikni) vadi pretvarjanje . 

Reši naloge v DZ/ 64, 65/5, 6, 7. 

Če želiš, reši še ostale naloge na strani 65. 

 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?OMYQ2017


 

ŠPO – Igre naših dedkov in babic 

Klikni sem na povezavo in našel boš povezavo do parih iger, ki so se jih igrali še tvoji stari 

starši. K sodelovanju povabi še svojo sestrico, bratca, lahko tudi starše ali stre starše. 

 

 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/Igre-naših-dedkov-in-babic.docx

