
TOREK, 21. 4. 2020 

 

SLOVENŠČINA 

Zdravilne rastline 

V zadnjih dneh sem bila večkrat na sprehodu in opazovala rastline. 

Videla sem kar nekaj zdravilnih rastlin. Koprivo, ki je odlična za 

čiščenje krvi, lahko jo posušimo in skuhamo čaj ali pa svežo poparimo 

in zmiksamo v juho. Nato sem videla regrat, njegovi cvetovi so odlični 

za sirup, ki ublaži kašelj, odličen je tudi za prebavo in ledvice. Korak 

naprej sem zagledala lapuh, ki pomaga našim pljučam pri prehladu. Na 

smrekah pa že poganjajo vršički, ki so odlični za sirup, ki ublaži 

kašelj. Spodaj si oglej fotografije, ki sem jih uspela narediti. Tudi v 

nadaljevanju boš spoznal-a še druge zdravilne rastline.     

     

    KOPRIVA                                                           REGRAT 

 



        LAPUH                               SMREKOVI VRŠIČKI 

 

Natančno preberi besedila o zdravilnih rastlinah in reši naloge v 

delovnem zvezku na str. 60 in 61.  

 

 

Preverjanje znanja – BRANJE Z RAZUMEVANJEM 

Dragi učenec, draga učenka, danes te na spodnji povezavi čaka še 

naloga, s katero boš preverila-a, kako razumeš prebrano 

besedilo. Klik in veselo na delo!  

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/sloniWeb/index.html   

 

 

 

 

 

 

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/sloniWeb/index.html


MATEMATIKA 

Ponovim 

V zvezek za matematiko napiši naslov Ponovim in napiši številko naloge 

ter rešitev. Črte riši z ošiljenim svinčnikom, ravne s šablono. 

1. Kateri predmeti so simetrični? 

 
     

 

2. Nariši ravno in krivo črto, ki se sekata v treh točkah. Točke 

označi in poimenuj. 

 

 

3. Preberi trditve in ustrezno obkroži.  

Kvader ima 12 robov in 6 oglišč.       DA  NE 

Kvadrat omejujejo tri enako dolge stranice.    DA  NE 

Kocka ima 6 enako velikih ploskev.      DA  NE 

Pravokotnik ima po dve in dve stranici enako dolgi.   DA  NE 

 

 

4. Nariši sliko, ki bo vsebovala 5 pravokotnikov, 6 kvadratov, 4 kroge 

in 3 trikotnike. 

  

Riši s šablono. 



V matematičnem delovnem zvezku se pozabavaj še z nalogo 3 na 

str. 6. Pri delu bodi natančen-a in pazi, da bosta leva in desna 

polovica popolnoma enaki v velikosti, barvi in obliki (simetrični). 

 

 

ŠPORT 

Podajanje in lovljenje žoge  
  

Današnjo nalogo lahko delaš s starši, bratom ali sestro, lahko pa jo 

enako dobro opraviš tudi sam-a.  

Poišči zid, v katerega boš lahko metal-a žogo in se preizkusi v 

spretnosti metanja in lovljenja.   

 Žogo meči z eno roko, z obema rokama nad glavo, z obema rokama 

med nogami, tako da si s hrbtom obrnjen proti steni…, lahko pa si 

izmisliš še kakšen poseben met.  

 Žogo začni metati en korak od stene, potem pa se počasi oddaljuj. 

Pomembno je, da žogo tudi ujameš. Označi si, od kod najdlje lahko 

vržeš in ujameš žogo.  

 Dodaj še malo spretnostnih nalog, preden žogo uloviš: 

- ploskni z rokama enkrat, 

- ploskni z rokama dvakrat, 

- počepni in vstani, 

- se zavrti, 

- izmisli si še sam-a kakšno zanimivo nalogo. 

 

 

*Ne pozabi, da te danes čakajo tudi obveznosti za angleščino!       


