
 

 

1. DAN: Branje in zapis povedi 

➢ Ali si pretekli teden po ogledu predstavitve ONESNAŽEVANJE OKOLJA 

razmislil, kako ti lahko poskrbiš za okolje? 

➢ V DZ za slovenščino v kazalu sam poišči naslov Skrb za okolje. 

➢ Sam si določi, koliko besedila boš prebral naenkrat. Lahko si ga razdeliš 

na več dni. 

➢ Pred branjem ali po njem si, če želiš, lahko pogledaš PowerPoint ene od 

učiteljic, ki na kratko predstavi vsebino tega, kar imaš zapisano v DZ. 

https://www.youtube.com/watch?v=o29bYdx0BmY 

➢ V zvezek SPO prepiši naslednje pomembne povedi. Pri tem uporabi 

barve. 

 

Skrbim za okolje 

1. Ločujem odpadke: 

PAPIR 

PLASTIKA 

STEKLO 

MEŠANI ODPADKI 

ORGANSKI ALI BIOLOŠKI ODPADKI, 

KOMPOSTNIK 

KOSOVNI ODPADKI SODIJO V ZBIRNE CENTRE. 

2. Sodelujem v zbiralnih akcijah. Zbiram papir, 

zamaške…. 

3. Varčujem s pitno vodo in z elektriko. 

4. Kadar sem zunaj, odpadke vržem v koš. 

5. V naravi ne lomim vej, ne trgam zaščitenega cvetja, 

ne plašim živali. 

6. Skrbim, da v naravi ne onesnažujem vode. 

 

 

2. DAN: Zgodba ob nizu slik 

➢ Dobro si oglej sličice v DZ/39 pod 1. nalogo 

➢ Poskusi sestaviti zgodbo ob tem, kar vidiš na slikah.  

➢ V pisanko zapiši svojo zgodbo.  

- Sam si izberi naslov.  

- Zgodba mora imeti začetek in smiseln konec (Glej 2. nalogo.) 

- Povedi naj bodo povezane med seboj v zgodbo. 

SLOVENŠČINA 

https://www.youtube.com/watch?v=o29bYdx0BmY


- Pazi na veliko začetnico in piko na koncu povedi. 

- Pri zapisu bodi natančen. 

Dodatno delo: Reši nalogi na strani 38. To nalogo lahko rešiš tudi, ko ti bo kdaj 

dolgčas. 

 

3. DAN: Mala pisana črka h 

➢ Oglej si videoposnetek zapisa črke 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz pisanja črk/story html5.html  

(POJDI: Prikaz pisanja črk, male pisane črke, izberi črko h) 

➢ Vadi zapis črke s prstom po zraku, po steni, po mizi. 

➢ Zapiši črko na večji list papirja in ustvari mavrično črko. 

➢  V pisanko zapiši naslov in 2 vrsti črke h.  

➢ V tabeli si izberi nivo glede na tvoje zmožnosti. Piši lepopisno. 
 

 

 

➢ Preveri pravilnost svojega zapisa sam ob moji sliki, ki jo lahko         

                          povečaš tako, da klikneš nanjo in povlečeš. 

 

 
hu    hi     he    ho    ha   (lahko tudi2x) 

huš   hit   hec  čih   uho 

 hiša  hram   hrana   hlev   hrast   hotel   hrošč   hlače  
-------- 
RAZLAGA: hram je hiša, soba, kašča, zidanica, cerkev (božji hram) 

 

Pehta išče teloh. 
Miha ima zamašeno uho. 
Kam si stresel orehe? 
Mihaela hoče nove uhane. 
Besede, ki so na mojem listu podčrtane, nariši pod zapis. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz%20pisanja%20črk/story%20html5.html


 
 

➢ PO ŽELJI: Dodaj še svoje povedi, v katerih naj bo vsaj ena 

beseda, ki ima črko h.  

                      BRANJE 

➢ V naslednjih dneh si vzemi čas za branje besed in povedi s 

pisanimi črkami, lahko tudi iz prejšnjih zapisov. 

 

4. DAN: Primerjaj lastnosti 

 

➢ Poslušaj pravljico Trije medvedi na spletu 

https://www.youtube.com/watch?v=SWDhv7zB4DA 

➢ Oglej si PowerPoint Primerjam lastnosti 

➢  Oglej si primer v DZ, stran 32 in reši nalogo na strani 33 

 

 

 

  ČE SI VSE POSTORIL ZA TA TEDEN,  

 

                     SO NA VRSTI  

 

         ENOTEDENSKE POČITNICE. 

 

   Lepo jih preživi ☺ 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SWDhv7zB4DA


 

 

 

 

 

  


