
Četrtek, 9.april 2020 

Pozdravljeni in dobro jutro! Še 2 dneva pouka pa bosta spet dva dneva prosta! 

Za začetek pa en vic, kjer moraš malo vklopiti možgane preden se zasmeješ :) 

Se sprehaja želva po cesti, pa jo oropa 12 polžev. 

Pride policija. 

Želva: Joj, se ničesar ne spomnim, je potekalo vse tako hitro ... 

GUM: Nova pesem 

Ponovi Pomladno pesem Janeza Bitenca. 

Naštej še enkrat vsa štiri godala iz prejšnje učne ure. 

Sedaj je čas za novo pesem. Smo meseca aprila. Zaenkrat ne kaže na kakšen dež, vendar nas bo prav 

gotovo še pričakal. In do takrat moramo obvladati tole pesem, da nas ne doleti angina : ) 

Besedilo stiskaj ali ga prepiši v zvezek. 

(J.BITENC) 

DEŽEK TRKA 
 

NA OKNO TOK TOK, 
JE DEŽEK POTRKAL, 
PRI OKNU PA ROK 

JE JEZNO POSMRKAL. 
 

NAJ LIJE Z NEBA 
NA STREHE IN CESTE, 
SAJ NISEM S TESTA, 
GOTOVO ŽE VESTE. 

 
PO LUŽAH CMOK, CMOK 

IN KAR BREZ DEŽNIKA, 
VES MOKER SE ROK 
VES DAN ŽE POTIKA. 

 
ZDAJ FANT JE BOLNIK, 
GA KUHA VROČINA, 
MU REČE ZDRAVNIK: 
''ROK TO JE ANGINA.'' 

 
Besedilo je pripravljeno in čas je za poslušanje pesmi. Zavrti si jo večkrat in poskušaj zraven peti. 
Predlagam, da se najprej lotiš samo prve kitice in greš vedno od začetka. 
 
Učenje nove pesmi je lahko mučno, zato si vmes naredi pavzo in se igraj Glasbene kipe. Ko glasba igra 
plešeš, ko ne, se ustaviš. Gas! 
 

http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/20200326_173337-1.m4a
http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/04/na-okno-tok-tok.m4a
https://www.youtube.com/watch?v=LJDWKvsmhss


 

 

 

ŠPO: Ristanc ali sprehod s počepi 

Danes gremo ven! Upam, da imaš kredo. Če ne pa nič ne de, se lahko razmigaš na sprehodu. Tam 

približno na vsakih 100 metrov naredi 4 počepe. 

Ristanc: za začetek ga nariši na tla. Potem pa lahko različnim poljem dopišeš dodatna navodila. 

V polje 2 lahko napišeš, da moraš tam narediti vsakič 3 počepe. 

V polje 4 lahko napišeš, da moraš narediti 3 poskoke. 

V polje 7 lahko napišeš, da moraš narediti obrat za 180 stopinj. 

Sedaj lahko pričneš z igro. Vmes si vzemi čas za počitek in popij nekaj vode. 

Ni sedaj potrebno pol ure igrati brez prestanka, lahko se greš večkrat v dnevu po malo : ) 

 

 

SLJ:  Danes vas pa čakajo nove  MALE PISANE ČRKE H, B, D 

a)Najprej https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

b)Prepišite iz  LILI IN BINE e- DZ za opismenjevanje 2.del str.108 v zvezek. 

c)Uporabite dve besedi iz spodnje naloge v stavku. Seveda s pisanimi črkami.  

 

SPO: MOJE SADNO DREVO-opazovalna naloga  

a)Opazujte ponovno svoje sadno drevo. Je kaj sprememb od zadnjega opazovanja? 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


b)Kar k opazovalni nalogi MOJE SADNO DREVO dopišite nov datum in spremembe. Še dorišite. 

c)Napišite pod drevo še: ŽIVLJENJSKA POT DREVESA 

SEME DREVESA KALI. DRAVO RASTE.  DREVO CVETI.  DREVO IMA PLODOVE, KI VSEBUJEJO SEMENA.    

DREVO ODMRE. (Nalepi, če še nisi list  v zvezek za SPO). 

 

SLJ: DZ SLJ STR. 46 IN 47: BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM 


