
DELO NA DOMU, 26. 3. 2020 

 

POZDRAVLJEN! Si že opravil jutranjo rutino? Pripravi se na nov delovni dan. Za 

uvod zapoj najljubšo pesmico. Naredi 5 počepov in 3 poskoke (skači tiho- 

sosedi). Zdaj pa na delo. 

MAT 

Upam, da ti je včeraj uspelo osvojiti novo  snov po navodilih, ki sem ti jih 

poslala. Če si imel/a težave, mi prosim sporoči preko e-pošte. 

Danes reši DZ/62.  

*Lahko narediš aktivne listke za družino ( prilepiš listke z računi in jih morajo v 

določenem času prepisati in izračunati, ti jih kot učitelj pregledaš). Saj veš- kot 

pri pouku. Lahko jim jih nalepiš, če imaš nalepke. (vsakemu dve, da bo bolj 

zanimivo). 

 

SLO 

Med hojo glasno beri sestavke v DU/59. S tem vadiš branje, pridobil pa boš tudi 

podatke, ki ti bodo pomagali pri SPO. Preberi in reši tudi naloge v okvirčku 

spodaj. 

 

ŠPO 

Uživaj zunaj, lahko pa si izbereš nekaj nalog, ki si jih dobil včeraj. 

 

 

*Z zvezdico je označena naloga, ki jo narediš če  zmoreš ali želiš in ni obvezna. 
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SPO 

Navodilo 

Če  ti lahko starši natisnejo sliko jo uporabi. Drugače jo preriši v zvezek za  SPO. 

Pri puščicah napiši, katere vrste odpadkov odlagamo v posamezen zabojnik.      

*( če želiš, lahko iz reklam, ki jih dobivate na dom izrežeš različno embalažo in 

jo nalepiš k ustreznemu zabojniku, lahko pa narediš čisto po svoje….bodi 

ustvarjalen/na in kreativen/na)*. Pošljite fotografije svojih izdelkov. 

Odgovori ustno: 

Pojasni, zakaj ločujemo odpadke. 

Poznaš še kakšne druge zabojnike?  

Poišči na »stričku guglu« ( SSKJ ) besedo RECIKLIRANJE . Če ti ne gre, ali ne 

moreš, pokukaj v DU/70, (slika v drugi vrsti, prvi stolpec ). 

Prepiši in preriši spodnji zapis v zvezek za SPO 

 LOČEVANJE ODPADKOV 

 

Recikliranje pomeni ponovno uporabiti odpadke. (papir, različne plastične 

posode, jogurt lončke, plastenke,….) 

Preriši znak za recikliranje v zvezek 

 

 

 


