
Živjo! 

Pred nami je že sreda. Želim ti uspešno delo! 

 

SPO: Zdrava hrana in preverjanje znanja 

Odpri zeleni učbenik na strani 69. Preberi besedilo in si oglej vse fotografije. 

Kaj pomeni zdrava prehrana?  

Koliko obrokov na dan je zdravo imeti? 

Kakšna je zdrava hrana? Ni presladka, preslana in premastna. 

Oglej si  piramido zdravega načina življenja.  

Kaj predstavlja spodnjo polico? Gibanje.  

Kaj je nad njim? Voda in nesladkani čaj.  

Sledi sadje in zelenjava, nato krompir riž in testenine, žita. Na naslednji polici je meso, ribe, mleko in 

mlečni izdelki.  

Zgoraj so olje, margarina, maslo in oreščki in čisto najmanjšo poličko imajo sladkarije. 

Spodnje police moramo več vključevati v naše življenje, živila na zgornjih poličkah pa ne smejo biti 

naša glavna hrana. Lahko jih uživamo največ enkrat na dan in v zmernih količinah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravi zdravo malico. Upoštevaj načela iz učbenika na strani 69. 

Pošlji mi fotografijo tvojega zdravega obroka (malice). Pa dober tek!   

 

 



 

Na spletni strani so objavljena tudi vprašanja, ki vam bodo služila pri utrjevanju znanja pri SPO-ju. Ko 

pridemo v šolo (v četrtek, 21.5.), bomo znanje tudi pisno ocenili. Priložila sem tudi vprašanja za 

ponavljanje tiste snovi, katero ste večina že bili ocenjeni. Samo tisti učenci, ki ste v tednu pred 

zaprtjem šole manjkali in niste pisali ocenjevanja iz SPO-ja morate pridobiti oceno.  

 

ŠPO: Vadba s papirnato žogico 

Oglej si posnetek in ponavljaj naloge. 

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

Oglej si še spodnji posnetek meta žogice v daljino. 

https://www.youtube.com/watch?v=p_gSs6mXrnI 

Slišati malce zapleteno, videti pa povsem enostavno. Vse to že znamo, 

kajne? 

Pravilno vrzi žogico daleč, daleč. Žogica naj potuje v loku, ne zabij jo v tla. Pravilni met žogice ponovi 

vsaj 5-krat. 

GUM: Ponovimo pesmice  

Pomagaj si z zvezkom in Deželo Lilibi. Pojdi v Šolsko ulico/Glasbena 

umetnost/Pesmice 2 

 

 

 

 

 

SLJ: Mala in velika pisana črka j 

Danes bomo  spoznali malo in veliko pisano črko j. Poglej si na posnetku, kako jo zapišemo. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

https://www.youtube.com/watch?v=tQqmjZlklWQ
https://www.youtube.com/watch?v=p_gSs6mXrnI
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


Predvsem moraš paziti, da je pisana črka j (tako mala, kot velika) »ravna kot sveča«. Odpri beli 

delovni zvezek na strani 110 in 111 in naredi vse, kar je povezano s črko j (črke in besede, ki j 

vsebujejo). Nato odpri še zvezek za pisanje. Notri naj ti starši zapišejo 

vse, kar prikazuje fotografija. Do konca vrstice nadaljuj zapisane črke, 

besede in povedi. 

 

Starše prosim za fotografijo zvezka za pisanje. 

 

 

 

 

  


