
Dobro jutro, dober dan, lep je ta dan. 

 Juhuhu, matematika je tu. Danes bomo delali nekaj, kar že dobro obvladaš. Kaj je to? 

Ja, poštevanka vendar! Hitro klikni na spodnjo povezavo in naj se igra začne. ☺ 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w6js3qx1flec 

Uh, tole te je pa namučilo, kajne?! Zato si privošči malo razgibavanja. 

Si pripravljen na nogometni izziv? Juhej, šport.  

Pripravi si žogico iz papirja, katero si že vodil po stanovanju. 

Najprej se je potrebno ogreti.  

 

Vsako vajo naredi v obe smeri in ponovi petkrat.  

Sedaj, ko si ogret, lahko pričneš z nogometom! Pogovori se s starši o varni izvedbi nalog.       

Najprej ponovi vaje, ki smo jih že delali. Žogico vodi z notranjo stranjo stopala, zunanjo 

stranjo in z nartom – to je del tisti del stopala, ki je nad prsti oz. tam, kjer potekajo vezalke 

čevljev. Vajo poskusi tako z desno nogo kot tudi z levo nogo. Postavi si ovire kot preteklo uro. 

 Sedaj pa poskusi zadeti gol! Žogico vodi po stanovanju in se pretvarjaj, da so vsa vrata v 

stanovanju gol. Žogico pred vrati zaustavi s podplatom, tako da si jo pripraviš in streljaš na 

gol. Poskusi na različnih razdaljah. Na gol streljaj vsaj petnajstkrat. Poskusi z levo in desno 

nogo. Če je doma kdo od družinskih članov, ga lahko prepričaš, da se postavi v gol. Ti pa 

poskusi zadeti.  

 

 
kroženje z glavo 

 
kroženje z rokami 

 
kroženje z boki 

 
predklon 

 
razteg stoje na eni nogi 

 
razkorak naprej 

 
razkorak v stran 

 
kroženje s koleni 

 
kroženje z gležnji 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w6js3qx1flec


Odlično! Tvoje moštvo je zmagalo !  

Z žogico se postavi pred steno. Razdalja med žogico in steno naj bo približno štiri stopala. 

Žogico brcaj v steno, tako da se odbije nazaj k tebi. Najprej samo z eno nogo, nato nogo 

zamenjaj in poskusi še z drugo. S katero ti gre bolje?  

 

Ali je že konec matematike? Ne, še malo dela nama je ostalo. Da bomo lažje začeli s pisnim 

deljenjem, boš izračunal še nekaj računov deljenja. Računi se nahajajo na učnem listu (UL). 

Račune prepiši v zvezek in jih izračunaj. Lahko pa jih rešiš kar na računalniku in nama pošlješ 

v obliki Word dokumenta na e-pošto.  

Zakaj pa pravzaprav tole počnemo, se boš vprašal. Začeli bomo s pisnim deljenjem. Če želiš 

biti uspešen, moraš dobro znati poštevanko, deljenje je zgolj obratna računska operacija. In 

zato sva ti pripravili naloge poštevanke in deljenja. Velja? 

In še tole. Jutri se bomo srečali v živo. Na e-pošto si oziroma boš dobil povabilo na sestanek. 

Ker ste razdeljeni v skupine, te prosiva, da se držiš ure povabila. Kaj potrebuješ? Dobro voljo, 

karo zvezek, svinčnik in radirko. Bilo bi dobro, da si pripraviš tudi barvice ali pa flomastre. In 

ne pozabi denarja. Ampak, to je samo napoved za jutri. Natančna navodila dobiš jutri. 

Spet potrebuješ gibanje? Prav, pa dajva. 

 

 



Juhej, in še malo slovenščine V pretekli uri si prebral opis poklica vzgojiteljice in 

odgovoril na vprašanja, sedaj pa te čaka dopolnjevanje preglednice v DZ 2, str. 52. Vanjo si že 

vpisal naslov besedila in manjkajoča naslova odstavkov, zdaj pa reši še 5. nalogo. Ne, saj ni 

težko. Spomni se le, da v preglednico pišemo le bistvene podatke. Ja, seveda, tako kot pri 

opisu poklica pilota.       Le alinejo (črtico) napišeš ter v kratkih besednih zvezah podaš 

bistvo. Npr. pod naslov odstavka Delovni dan zapišeš: - pripravi se za delo z otroki. Nato 

napišeš novo alinejo. Saj vem, da znaš, a včasih malce pomoči nič ne škodi.       Svoje 

odgovore lahko preveriš s pomočjo rešitev v interaktivnem gradivu. 

Zdaj pa le še ustno obnoviš besedilo s pomočjo preglednice (DZ 2, str. 52, 6. nal.). Dobro se 

pripravi (govori razločno, tekoče, glasno, uporabljaj zborno izreko in bogato besedišče) in 

najprej povej besedilo kakšnemu plišastemu medvedku. Ja, ja, saj vem, da si že velik, a dober 

poslušalec ni nikoli odveč.       Zdaj pa besedilo lahko poveš staršem ali pa morda pa po 

telefonu sošolcu, ki ti bo prisluhnil. Prepričani sva, da ti je uspelo.  Zdaj pa dopolni še 

rubriko Dopolni in pomni na str. 53. 

Si vedel, kaj vse mora vsak dan opraviti vzgojiteljica? Hm, le kaj skrivajo drugi poklici? 

In že sva pri družbi. V občini Trbovlje je kar nekaj krajevnih skupnosti. Si že kdaj slišal 

zanje?  

Posamezna naselja v občini Trbovlje zadovoljujejo posebne skupne potrebe in interese svojih 

občanov preko krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti sprejemajo predloge občanov 

(prebivalcev krajevnih skupnosti) in jih posredujejo pristojnim organom Občine Trbovlje ter 

sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti na področju krajevne skupnosti. 

Koliko krajevnih skupnosti je v Trbovljah? Kako se imenujejo? V kateri krajevni skupnosti 

(kratica za krajevno skupnost je KS) si doma? V katero krajevno skupnost spada naša šola?  

Te že daje radovednost? No, potem pa kar pogumno klikni ma spodnjo povezavo in 

raziskuj. 

 

https://www.trbovlje.si/vsebina/krajevna%20skupnost/10  

 

V zvezek napiši naslov Krajevne skupnosti, nato pa zapiši odgovore na vprašanja. 

 

https://www.trbovlje.si/vsebina/krajevna%20skupnost/10


Kaj je bilo danes novega?   

 slovenščina: opis poklica 

 matematika: utrjevanje množenja in deljenja 

šport: nogomet 

 družba: krajevne skupnosti 

 

Bravo, za danes si zmagal. Čestitava! Jutri se spet srečamo z novimi izzivi. 

 

Želiva ti čaroben dan. 

učiteljici Tatjana in Zora 

 

 


