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Zap. št. dneva – pouka na daljavo Datum:  

13. SRE., 1. 4. 2020 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

SLJ 

POUSTVARJANJE obravnavanih pravljic (Grdi raček, Snežna 

kraljica, Lisica pomaga najti čudežno zdravilo, Od barke, ki je po suhem 

plavala) – PROJEKTNO DELO (za 2 uri)*: 

- Včeraj si izbral pravljico, za katero si pripravil miselni vzorec.  

- Danes se pripravi na pripovedovanje pravljice. Za vajo 

najmanj 2-krat na glas pripoveduj pravljico. Pomagaj si z 

miselnim vzorcem, da si boš čim bolj zapolnil potek 

dogodkov. Pazi na prvine nastopanja.** 

- Popoldne/zvečer pripravi svoj pravljičarski dogodek. Povabi 

člane svoje družine, da se udobno namestijo, ti pa jim kot 

pravi pravljičar izbrano pravljico doživeto pripoveduj (ob 

miselnem vzorcu ali brez). 

* Ta naloga je za 2 uri: 
 
** Pazi na: 
- tekoč govor, 
- primeren tempo 
govora, 
- razumljiv in jasen 
govor, 
- primerno glasnost 
govora, 
- stik s poslušalci, 
- držo telesa. 
 
 
 

Če želiš, se 
lahko pri 
pripovedovanju 
tudi posnameš 
ali fotografiraš 
in posnetek 
pošlješ učiteljici 
na njen spletni 
naslov. 

    
Predmet Dejavnost Dodatna navodila 

MAT 
 

PONAVLJANJE  IN  UTRJEVANJE: 
PISNO DELJENJE 

a) Vadenje, DZ , 78, 79 
b) S pomočjo rešitev* preglej rezultate.  

 

Tudi rešitve DZ najdeš na portalu  www.radovednih-
pet.si. 
Najenostavnejša možnost je tista, ki jo je uporabila 
učiteljica: odpreš delovni zvezek (št. 3) na določeni 
strani in s pomočjo gumba vklopiš rešitve.  

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/
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Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

DRU 
 

OBRAVNAVA (nova učna snov): 

Dejavnosti v domačem kraju 
a) Oglej si predstavitev  
b) Prepiši tabelsko sliko. 

 Za predstavitev je narejena povezava.   

 

Predmet Dejavnost Dodatna navodila Drugo 

ŠPO 
 

ŠPORTNI TEDEN*  
- Izberi si 5 vaj iz UL Športnih 
5x5** in jih izvedi.  
 
- Na kartončke (podobno kot 
na »bone«) dodajaš/dopišeš 
črtice, če boš kakšno vajo 
večkrat opravil. 

* Ta naloga je za 5 dni. 
  
** Učni list – UL Športnih 5x5 najdeš na spletni 
strani pri razdelku torek, 31. 3. 2020. 
 
- K sodelovanju lahko povabiš tudi 
starše/sorojence in z njimi tekmuješ v številu 
ponovitev določene vaje. 

- Ne zadržuj se na 
skupnih površinah, 
kjer je več ljudi.  
 
- Če imaš možnost, 
pojdi na sprehod v 
bližnji gozd. 

 

Veliko zdravja in uspeha ti želimo. 

Za vsa dodatna pojasnila sva na voljo na e-naslovu: ursa.zuzek@os-dobrna.si in  irena.delcnjak-smrecnik@os-dobrna.si  
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