
PONEDELJEK – 4. 5. 2020 

SLJ – TELEFONSKI POGOVOR 

Poglej si razlago o telefonskem pogovoru. Zraven sodeluj in si glasno odgovarjaj, kar bo zahtevano. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Jxt__zQEA4 

 SDZ 2, str. 98 - reši 
 

 SDZ 2, str. 99 – na www.radovednih-pet.si  poslušaj posnetek Na kaj moramo paziti pri telefonskem 

pogovoru. Nato odgovori na vprašanja pri nalogi 8.  

 SDZ 2, str. 100 

10. naloga 

Samostojno obkljukaj predmete, ki so bili omenjeni v besedilu. Na črto napiši imena predmetov.  

 SDZ 2, str. 101 

Dopolni in pomni. 

ZAPIS V ZVEZEK:                                           TELEFONSKI POGOVOR 

Kadar se pogovarjamo po telefonu pazimo, da: 

- pozdravimo (neuradne osebe – Zdravo!, Živijo!; uradne osebe – Dober dan, nasvidenje)  

- se predstavimo z imenom (neuradne osebe), z imenom in priimkom (uradne osebe) 

- govorimo dovolj glasno in razločno (ne kričimo ali šepetamo) 

- smo vljudni in spoštljivi 

- neuradne osebe tikamo, uradne (knjižničarka, zdravnik…) pa vikamo 

- smo kratki in jedrnati (nujna sporočila) 

- ne opravljamo drugih opravil 

- pozorno poslušamo 

MAT – KROG, KROŽNICA 

Danes se boš naučil/a risati krožnice. Pripravi si ravnilo, ošiljen svinčnik, matematični zvezek in šestilo. 

Najprej si oglej mojo razlago na youtubu:  https://youtu.be/wJjJOEqnA6w 

Pri risanju s šestilom: 

- uporabljamo dva prsta ene roke (nikoli ne rišemo z obema rokama), 

- rišemo tanke krožnice (ni potrebno pritiskanje in risanje močnih in debelih črt).  

 

 

PRI RISANJU SI LAHKO POMAGAŠ ŠE SPODNJIM LINKOM: 

    https://www.youtube.com/watch?v=OjTQvwTLXw0&t=7s&fbclid=IwAR3ILFAfQE9FfRcdQarI4Rd1UwRN-8MM-y-

SR4XCCxlyTWEzGirTy4YQxmA 
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ŠPORT 

MINUTA DO ZMAGE IN JOGA 

Izziv »Minuta do zmage«. Vzami štoparico, nato pa vsako od spodnjih nalog v eni minuti 

opravi čim večkrat. Na list zapiši, koliko ponovitev posamezne vaje ti je uspelo narediti v eni 

minuti. Vaje ponavljaj vsak dan zjutraj in zvečer. Primerjaj rezultate. Rezultate mi pošlji, ko 

končaš.  

 

Naloge: 

1. Počepi  

 

 

 

 

2. Nizki poskoki na mestu (kot bi skakali s kolebnico)  

 

 

3. Vaje za krepitev mišic trupa (trebušnjaki) 

 

 

 

 

 

4. Vaje za krepitev mišic hrbta (se uležeš na trebuh in dviguješ samo trup) 

 

 

 

 

 

5. Ženski oz. moški skleci.  



MOŠKI SKLECI            

ŽENSKI SKLECI                

 

 

Vaje iz položajev joge.  Vsak položaj poskusi obdržati vsaj 20 sekund. 

 

 

 

 

 


