
 

Ivana Kobilica: Poletje 

TOREK 12.5.2020 

SLJ Vzpon na Storžič 

SDZ str. 72,73 

MAT Liter in deciliter 

Liter, deciliter-razlaga 

Spodaj imaš vaje in se preveri v znanju. Nekaj sem dodala tudi v spletno učilnico.  

LUM 
(2 URI) 

Kiparstvo 

Mobile iz slanega testa 

TJA 1. Ponovi izraze za vreme.  

Še enkrat poslušaj pesem:  

How's the Weather Song 

https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo 

 

 

 

 

 

2. V delovnem zvezku poišči novo poglavje WEATHER. 

Rešili bomo 1. nalogo. 

Poglej sliko. Preberi besedilo pod sliko. Obkroži odgovor yes ali no. Napiši kakšno je 

vreme. 

Poglejmo 1. primer, ki je že rešen. 

Na sliki vidimo, da je vreme sončno.  

(Vemo, da je izraz za sončno sunny.) 

Vprašanje pod sliko pravi: Is it rainy?  

(Vemo, da rainy pomeni deževno.) 

Ker vreme na sliki ni rainy, obkrožimo NO. 

Na črto dopišemo, kakšno je vreme, torej:  

It's SUNNY. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MYkkQTw7BHo
https://www.youtube.com/watch?v=vdqgjCzvmXY
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo


 

Preverjanje znanja množenja in deljenja (prosi nekoga, da te sprašuje in si zabeleži rezultat): 

 

Spodnje račune pa lahko prepišeš v zvezek in izračunaš: 

 

 

Poslušanje: pravljica JURE KVAK KVAK (Saša Vegri) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=C35DK1zZVfE


DODATNE VAJE ZA VEDOŽELJNE 

SLJ: PRAVOPIS 

Prepiši s pisanimi črkami.  

DARJA ZUPAN JE PRVOŠOLKA. STANUJE NA BLEDU. NIKA JE DARJINA PRIJATELJICA. SKUPAJ 

VEČKRAT OBIŠČETA NIKINO BABICO EMO, KI STANUJE V LJUBLJANI. DRUŽBO JIM DELA PES RIKO. 

 

Rešitve: 

Darja Zupan je prvošolka. Stanuje na Bledu. Nika je Darjina prijateljica. Skupaj večkrat obiščeta Nikino 

babico Emo, ki stanuje v Ljubljani. Družbo jim dela pes Riko. 

 

MAT: 

Nariši ravno in krivo črto, ki se sekata v treh točkah. Točke označi in 

poimenuj. 

 

Poveži točki A in C z ravno črto, točki B in D pa s krivo črto. Črti naj se 

sekata v treh točkah. Točke označi in poimenuj. 

 

Rešitev: 

Nariši ravno in krivo črto, ki se sekata v treh točkah. Točke označi in 

poimenuj. 

 

 

Poveži točki A in C z ravno črto, točki B in D pa s krivo črto. Črti naj se 

sekata v treh točkah. Točke označi in poimenuj. 



 

 

LUM: 

  

 

 

 

 



 

 



 


