
 

postavitev orkestra 

SREDA 13.5.2020 

SLJ Preverjanje znanja 

SDZ 76,77 

Preberi, preveri svoje znanje in si na Lilibi.si preveri rešitve. 

MAT Št. do 1000 

Interaktivne vaje ŠT. DO 1000 poišči in vadi. 

SPO Utrdimo znanje pred ocenjevanjem 
Čas, ura 

GUM Različne zvrsti glasbe 
Različne zvrsti glasbe 
V zvezek oblikuj alineje z različnimi zvrstmi glasbe. 

Šport GIMNASTIČNE VAJE S TENIŠKO ŽOGICO ALI ŽOGICO IZ PAPIRJA I. (torek) 
 
Za vaje potrebuješ manjšo žogico. Če žogice nimaš, si jo lahko izdelaš iz papirja. Vsako 
vajo ponovi vsaj 10 ponovitev. 
 

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_1_5.html
https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3_2.html
https://www.youtube.com/watch?v=fWBpMacifOY


 
 

  



DODATNE VAJE ZA VEDOŽELJNE 

SLJ:  

Vstavi predlog s ali z. 

Rok se vozi _ kolesom. Miha je vstopil _ prijateljem v sobo. Travo sem pograbil _ grabljami. Pišem _ 

nalivnikom. Njivo smo preorali _ traktorjem.  

 

Dopolni povedi in uporabi ustrezen predlog. 

Mama ima piškote ________ (škatla). 

Ptički so prileteli ___________ (ptičja krmilnica). 

Zajec se skriva _________ (drevo). 

_________ (omara) je veliko prahu. 

Kosilo je _________ (miza). 

 

Rešitve: 

Vstavi predlog s ali z. 

 

Rok se vozi s kolesom. Miha je vstopil s prijateljem v sobo.  

Travo sem pograbil z grabljami. Pišem z nalivnikom. Njivo smo  

preorali s traktorjem.  

 

Dopolni povedi in uporabi ustrezen predlog. 

Mama ima piškote v škatli (škatla). 

Ptički so prileteli iz ptičje krmilnice (ptičja krmilnica). 

Zajec se skriva za drevesom (drevo). 

Na omari (omara) je veliko prahu. 

Kosilo je na mizi (miza). 



 

MAT: 

Dopolni preglednico. 

 VALJ KVADER  KROGLA 

Število robov 
  

12 
 

Število mejnih 

ploskev   
6 

 

Število oglišč 
  

8 
 

Pravilne trditve označi s , nepravilne pa s . 

Krogla ima največ oglišč od vseh teles.  

Krogla ima eno stranico.  

Kocka ima enako mnogo robov kot kvader.  

Kvader ima prav toliko mejnih ploskev kot oglišč.  

Valj ima dva robova.  
 



 

Rešitve: 

Dopolni preglednico. 

 VALJ KVADER KOCKA KROGLA 

Število robov 
2 12 

12 
0 

Število mejnih 
ploskev 3 6 

6 
1 

Število oglišč 
0 8 

8 
0 

Pravilne trditve označi s , nepravilne pa s . 

Krogla ima največ oglišč od vseh teles.  

Krogla ima eno stranico.  

Kocka ima enako mnogo robov kot kvader.  

Kvader ima prav toliko mejnih ploskev kot oglišč.  

Valj ima dva robova.  
 

 

SPO: 

VREME 

 

 Padavine so vse oblike trde ali tekoče vode, ki nje iz oblakov ali 

vlage v zraku. To so dež, sneg, toča, rosa, slana. 

Pojavi in nevarnosti pri padavinah so: grom, blisk, strela, mavrica, 

veter, poplava, vihar, žled, poledica.. 

 

 Veter je gibanje zraka. Čim hitrejše je gibanje zraka, tem je močnejši 

veter.  V tornadu je hitrost vrtinčastega vetra velika. Tornado zahto 

povzroči veliko škode. V Sloveniji piha burja ki lahko prevrne tudi 

tovornjake. Ko piha burja, ljudje strehe obtežijo s kamni da bi jih 

zaščitili. 



 

Velike količine dežja lahko povzroči poplave. Če dež zamrzne nastane 

žled. Zaradi žleda so ceste poledenele in nevarne. Drevje se lomi,, 

električni daljnovodi se poškodujejo. Ko je v gorah veliko novega 

snega se lahko sprožijo snežni plazovi. 

 

Strela lahko povzroči požar.  Toča nastane, ko voda v oblakih zamrzne 

in ko led pade na tla. Toča lahko uniči strehe, avtomobile in pridelek 

na poljih. Suša se pojavi takrat ko je premalo padavin. Uniči pridelek 

na poljih. Slana tudi lahko poškoduje rastline da je manj pridelka na 

polju. 

 

Človek se vremenu prilagaja z oblačili. Živali  menjajo dlako, zimo 

prezimijo (prespijo), odletijo v tople kraje. Spravljajo ozimnico. Z 

dreves odpada listje. Cvetovi na rožah odpadajo. S pomladi pa spet 

vse ozeleni. 

 

Meteorologi znajo napovedati vreme. Iz sonca, vode, vetra 

pridobivamo energijo. 

 
GUM: 
 
Ljudski plesi po pokrajinah 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M4Bun-R0Yu0


 

 


