
PETEK – 24. 4. 2020 

ŠPORT – PRIPRAVA NA ŠPORTNO VZGOJNI KARTON  

SLJ – ČVEKE Z LAVE - časopis 

NIT – LJUDJE SE RODIMO 

GUM - UTRJEVANJE 

ŠPORT – PRIPRAVA NA ŠPORTNO VZGOJNI KARTON 

Skok v daljino iz mesta 

 

 

Naloge: 

-sonožno preskakovanje črt na tleh  

-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih 

-žabji poskoki 

-igra »Ristanc« 

-kolebnica 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn 

(vaji: Petelinček, Žaba in Muca) 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLznna3ayPz-JfARSiMDjRR09Jh7rK9DjT 

(Vaji: Zajčji poskok, Žabji poskok) 

GUM – UTRJEVANJE 

Danes boš ponovno utrjeval znanje s kvizom Milijonar. Želim ti, da uspešno odgovoriš na vsa 

vprašanja.  Kviz najdeš v prilogi in na youtubu. 

https://youtu.be/XvEtMIgipSw 

NIT – LJUDJE SE RODIMO 

 Učbenik, str.31 AKTIVNO BRANJE 
- Preberi besedilo. 

Ošili svinčnik in nariši v zvezek pikico.  

Ta pikica predstavlja jajčece in semenčica je 100-krat manjša.  

Ena semenčica oplodi eno jajčece.  

 Učbenik, str. 32 AKTIVNO BRANJE 

 Oglej si film z naslovom Kaj je življenjski krog? Posnetek najdeš v interaktivnem 
gradivu na www. radovednih-pet.si 

 
ZAPIS V ZVEZEK: 

VSI LJUDJE SE RODIMO 
1. Moška spolna celica je semenčica. 

 
2. Ženska spolna celica je jajčece. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLznna3ayPz-JfARSiMDjRR09Jh7rK9DjT
https://youtu.be/XvEtMIgipSw


 

 
3. Za spočetje novega bitja sta pri človeku potrebna moški in ženska. Takoj po združitvi spolnih 

celic je jasno, katerega spola bo otrok. Spol določi moška spolna celica. 
V otroštvu  sta telesna rast in razvoj dokaj hitra, potem pa se upočasnita. Nanju vpliva tudi okolje. 

SLJ 

Pri književnem pouku se boš malo ozrl nazaj v zadnjih 5 tednov, ki si jih preživel doma namesto v šoli. Za šolski časopis 

se boš prelevil v novinarja oz. umetnika, izbiraš pa lahko med naslednjima možnostma svojega zapisa. Svoj zapis oblikuj 

in napiši na računalnik, dodaj kakšno fotografijo in ga pošlji svoji razredničarki ali na elektronski naslov: 

andreja.golouh@oslava.si. Še bolje, lahko narediš tako prvo kot drugo nalogo, obeh bomo zelo veseli. 

1. Za vse, ki jim je SLJ všeč, za odličnjake, za vse, ki so ustvarjalni, izvirni in ki bi morda nekega dne res radi postali 

novinarji. 

Danes si po poklicu »kolumnist«. Kolumnist je namreč novinar uglednega časopisa Čveke z Lave, zato boš 

napisal svojo kolumno oz. svoje razmišljanje o korona virusu. Najprej si izmisli naslov, nato pa v svoji kolumni 

lahko zapišeš, kako se počutiš ti v času izolacije, kaj ti je všeč in česa ne maraš, kaj te jezi, koga pogrešaš in 

zakaj ga pogrešaš. Zapiši, kako se razumeš s svojim bratom ali sestro sedaj, ko sta ves čas skupaj, se večkrat 

skregata ali se imata rajši. Zapiši, kaj boš najprej naredil, ko se boš lahko svobodno gibal, koga boš najprej 

obiskal in koga boš najprej objel. Pri zapisu si lahko siten, lahko si vesel ali žalosten zaradi korone. Bodi izviren, 

meja ni sosednja občina, meja za ustvarjanje je samo nebo. 

 

2. Za vse veseljake po duši, ki se znajo pohecati in biti ustvarjalni. 
Napiši pesem o »koronci«. Izmisli si naslov. Pesem naj ima vsaj 3 kitice, v kateri so vsaj 4 verzi. Lahko si pomagaš 
z rimami kot so: 
 

bolezen - jezen, brezvezen, dolgovezen, ljubezen …. 

korona – cona, mona … 

karantena – žveplena, koprena, usnjena, premena, cerkvena … 

šolanje na daljavo – učiteljica si lahko bolj v miru privošči kavo, raje bi šel plavat v Dravo …. 

šola – bržola,  čas rokenrola 

 

Pesmice naj bodo duhovite, izvirne. Če imaš težave z rimo si lahko pomagaš  s slovarjem rim, ki ga najdeš na 

spodnjem naslovu:  

https://www.termania.net/slovarji/amebisov-slovar-rim/6702027/-

ola?sl=61&tl=61&dictionaries=92&query=%c5%a1ola&SearchIn=All 
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