
PONEDELJEK, 6. 4. 2020 

ŠPO Upoštevajte gibalni odmor. 

»Odbojka« doma: usedite se v krog na tla in si balonček 

med seboj podajajte s prsti. Cilj je, da balonček zadržite 

čim dlje v zraku. Igra lahko poteka tudi v paru in določite 

kakšno zadolžitev za tistega, ki izgubi. Lahko pa tudi z 

mehko žogico ali žogico iz papirja odbijate v stoječem 

položaju s kuhalnico. Trudite se jo obdržati v zraku čim 

dlje. 

 

SLJ Za uvod napiši v mali zvezek : Kakšni so tipični desetletniki 

in desetletnice?  

Sestavite abecedo njihovih lastnosti npr. 

A – akcijski 

B – bistri 

C -….. 

Lahko izberete deset črk; kakor želite. 

Preberite berilo na str. 132 – Anastazija Krupnik ali 

poslušate avdioposnetek, ki ga najdete v interaktivnem 

gradivu na 

www.radovednih-pet.si 

Dejavnosti po branju – izpišite besede ali besedne zveze, ki 

jih  mogoče ne razumete. 

Tvori ustrezna vprašanja k danim odgovorom. Str.135/1. 

naloga. 

         

 

DRU Učbenik str.64 / Cerkniško jezero - preberite 

Janez Vajkad Valvazor ga je opisal v svojem delu Slava 

vojvodine Kranjske iz leta 1689. »Brez skromnosti pravim, 

da je ta zgodba Cerkniškega jezera velik čudež narave in 

lahko se upravičeno in brez vsakršne pristranosti uvršča 

med največje čudeže narave.« 

Besedilo najdete v interaktivnem gradivu na 

 www.radovednih-pet.si 

Preberite na UL – Legenda o Cerkniškem jezeru (priloga). 

http://www.radovednih-pet.si/
http://www.radovednih-pet.si/


 

MAT DENAR U. str. 179 

Ali dobivate žepnino? Varčujete? 

Zapis v zvezke 

Slovenski denar je od 1.1.2007 evro. Evro zapišemo s 

kratico EUR ali znakom €. Stokrat manjša enota je cent. V 

računih bomo uporabljali okrajšavo c. 

 

Primeri, ki jih lahko vidimo na tržnici ali v trgovini: 

 

JABOLKA                              BANANE                HRUŠKE               

Cena za kg: 1€ 23centov         95 centov              1€ 8centov 

                    1,23€                 0,95€                      1,08€ 

Preberemo cene: 

     1evro 23 centov             95 centov            1evro 8 

centov 

ali 1 cela 23 evra             0 celih 95 evra        1cela 08 evra 

 

Poišči še druge valute: 

Slovenija – evro 

Hrvaška – 

Bosna in Hercegovina – 

Makedonija –  

Srbija – 

Velika Britanija –  

Švica – 

Japonska - 

 
 


