
3. a, torek, 14. 4. 2020 

1. ura: ŠPORT 

Predlagam, da se športu posvetiš malo pozneje, ko boš preveč 

utrujen/a za nadaljevanje dela. 

IGRE Z ŽOGO - rokomet 

1. Najprej se z žogo v roki primerno ogrej – izmisli si gimnastične 

vaje z žogo. 

2. Vodenje žoge z rokami na mestu – čim dlje časa. 

3. Vodenje žoge v hoji in teku. 

4. Podajanje žoge v steno in lovljenje. 

5. Žogo vrzi v zrak, naredi obrat in jo primi, preden pade na tla. 

6. Metanje žoge v cilj – zadevanje cilja. 

7. Podajanje žoge z družinskim članom, streljanje na gol. 

8. Lovljenje z žogo. 

9. Pa še kakšno vajo si izmisli. 

 

 

2. ura: SPOZNAVANJE OKOLJA 

Prepiši spodnje besedilo in reši preglednico, ki mora biti tudi v zvezku. 

Prosi starše za pomoč. 

ŽIVIMO ZDRAVO – naslov  

Za zdravje so pomembni tudi redni obiski pri zdravniku. 

Podatke o pregledu zdravnik vpiše v zdravstveni karton. 

Za zaščito pred boleznimi se ljudje v življenju večkrat cepimo. V 

Sloveniji so nekatera cepljenja obvezna. 

Dopolni spodnjo preglednico, proti katerim boleznim si bil/a 

cepljen/a. Na internetu pa poišči znake te bolezni in tudi zapiši v 

preglednico. 



BOLEZEN ZNAKI BOLEZNI 
  
  
  
  
  
  

 

3. in 4. ura: SLOVENSKI JEZIK 

VABILO – naslov v zvezek 

Vabilo vsebuje kraj in datum – kje in kdaj je bilo napisano, nagovor - 
komu je vabilo namenjeno, datum in uro dogodka, kraj dogodka, opis 
dogodka ter podpis osebe, ki vabi.  
 

V zvezek prepiši zgornje besedilo. Potem pa v DZ reši naloge na strani 

35 in 36. Vabilo 5. naloge napiši v zvezek. 

5. ura: MATEMATIKA 

MERIMO PROSTORNINO 

Prelistaj matematični zvezek in ponovi s katerimi enotami merimo 

prostornino. 

1. Če še nimaš, reši naloge v DZ – MATEMATIK NANDE – stran 85 

in 86. 

2. V RAČUNANJE JE IGRA pa strani 31 in 32. 

6. ura: DOD/DOP 

Rešuj naloge, ki ti bodo še ostale.  

VELIKO USPEHA PRI REŠEVANJU TI ŽELIM.KO REŠIŠ VSE DANAŠNJE 

NALOGE, MI POŠLJI SMEŠKA PREKO SMS. Smeško pa ni nujno, da bo 

nasmejan, pošlji takega, kot se boš počutil/a  ti  po koncu reševanja. 


