
Pozdravljeni, moji drugošolci.  

Veste, kje sem jaz danes? V šoli. 

 

 

Vsi učitelji in ravnateljica imamo danes sestanek. 

Veliko stvari se moramo dogovoriti. Kako točno bo 

pouk potekal, bom še danes po elektronski pošti 

obvestila vaše starše. Za vas je zdajle najbolj 

pomembno, da veste, da bomo morali zelo dobro 

umivati roke, si jih razkuževati z razkužilom in 

predvsem ne biti preblizu skupaj. Vsa ostala navodila  

boste dobili sproti. 

 

Sedaj pa še petkove naloge. 

SLJ: Simon v lutkovni delavnici 

V oranžnem delovnem zvezku bomo preskočili Predloge (obravnavali jih bomo 

rajši v šoli). Odpri delovni zvezek na strani 64. Najprej zelo natančno 2-krat 

preberi besedilo (enkrat tiho, drugič glasno). 

 

Besedilo govori o izdelavi senčnih lutk 

in o obisku lutke velikanke. 

 

 

 

 Nato pa reši še naloge na naslednji strani. Pri 3. nalogi piši s pisanimi črkami. 

MAT: Tehtanje 

S tehtanjem in primerjanjem mase imate gotovo kar nekaj izkušenj. 

Za začetek si preberi besedilo in oglej slike na strani 18.  

Na naslednji strani boš naloge rešil(a) s pomočjo prevesne gugalnice, ki jo boš 

izdelal(a) s pomočjo ravnila (ravne deščice) in škatle v obliki kvadra. 



Naredili bomo še naloge na strani 20. Vse se nanašajo na prevesno gugalnico in 

na odgovore boste znali odgovoriti, če si boste dobro ogledali zgornjo sliko. 

 

GUM: Ples Čokolada, Gremo okrog sveta 

Ponovi oba plesa. Ko bomo spet skupaj, mi jih boš pokazal(a). 

https://www.youtube.com/watch?v=jAlsCu863DM 

https://www.youtube.com/watch?v=oDWGwFjBlo4 

 

SPO: Kako se gibajo in premikajo? 

Odpri zeleni učbenik na strani 73. Natančno preberi besedilo. Dobro si oglej 

tudi slike.  

Beseda, ki si jo moraš tu zapomniti, je RAVNOVESJE.  Deščica na gugalnici je v 

vodoravnem položaju. Na tehtnici sta kljunčka poravnana. Obe strani sta enako 

obremenjeni. 

 

 

 

Ali znaš odgovoriti tudi na Lilino vprašanje?  

Težji otrok se mora pomakniti bolj proti sredini gugalnice, če želimo, da bo 

gugalnica spet v ravnovesju. 

 

Želim vam lep vikend. Se vidimo v ponedeljek. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jAlsCu863DM
https://www.youtube.com/watch?v=oDWGwFjBlo4

