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PONEDELJEK, 6. 4. 2020 

 

SLOVENŠČINA in 
 

Varčuj z vodo in elektriko – SDZ 2/53 

 Danes ti bo pri učenju pomagal . Preberi, kaj svetuje: Cevko

 

 

 Ste vedeli, da vsak član družine na leto v povprečju 

porabi kar 50.000 litrov vode? Sliši se ogromno, 

kajne? Ni odveč opomnik, da lahko doma največ 

vode privarčujemo v kopalnici, kjer smo običajno 

tudi najbolj razsipni. Ključnega pomena je 

odgovorno ravnanje, ki vključuje naslednje Cevkove 

nasvete:  

  vode ne uporabljajmo za igranje (ne pustimo je iztekati iz pipe 

ali prhe dlje časa, ne škropimo se, ne delamo ’poplav’ v 

kopalnici …);  

  med ščetkanjem zob in miljenjem rok zapirajmo pipo; 

  namesto priprave kopeli se raje prhajmo; 

  straniščne školjke ne uporabljajmo za splakovanje smeti; 

  pipo po uporabi dobro zatesnimo in se tako izognimo kapljanju 

vode;  

  če ugotovimo, da voda iz pipe ali kotlička nekontrolirano izteka, 

na to opozorimo starše, ki bodo poskrbeli za popravilo.  

Če se bomo vsi skupaj držali zgornjih nasvetov, bomo na ta račun 

prihranili veliko vode.  

         Cevko 

 

  SPOZNAVANJE OKOLJA 
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 Sedaj dvakrat preberi besedilo Varčuj z vodo in elektriko v DZ za 

slovenščino na strani 53. 

 

 Odgovori na vprašanja pri 1. nalogi. Odgovore napiši v zvezek za 

slovenščino. Ne pozabi na naslov - Varčuj z vodo in elektriko. 

Pazi na lepopis! 

 

 Reši še drugo nalogo v DZ. 

 

 

Kaj še svetuje Cevko, si lahko prebereš na:  

http://www.cevko.si/varuj-varcuj 

 

Znaš varčevati z vodo? Reši kviz na: 

http://www.cevko.si/cevkov-prosti-cas/mestna-igralnica/vsaka-kaplja-steje 

 

 

 

MATEMATIKA 
 

Računam do 100 – DZ 2/96 

 

 Danes boš utrjeval seštevanje in odštevanje do 100. 
 

 Preden se lotiš reševanja strani 96 v DZ, poglej na uro. Meri čas, 
ki ga boš potreboval za reševanje. 
 

 Reši stran 96 v DZ. 
 

 Število minut, ki si jih porabil za reševanje, napiši v DZ poleg 
naslova. Ne pozabi na merske enote (min). 
 

http://www.cevko.si/varuj-varcuj
http://www.cevko.si/cevkov-prosti-cas/mestna-igralnica/vsaka-kaplja-steje
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GLASBENA UMETNOST 
 

Ljudska glasbila – DZ/28 

 

 Naučili smo se, da k ljudski glasbi spadajo: 
- ljudske pesmi,  
- ljudski plesi in  
- ljudska glasbila.  

 

 Kako zvenijo ljudska glasbila, boš izvedel, če si ogledaš posnetek 
na: 

 https://www.youtube.com/watch?v=FE36QqVnQOY 

 

 Preberi besedilo na strani 28 in reši 1. nalogo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FE36QqVnQOY

