
In pred nami so že četrtkove naloge. Beseda bo tekla o zdravju, malo pa bomo tudi računali 

in delali zunaj. En, dva, tri in AKCIJA! 

SLJ: Martin je zbolel 

Kadar je obrambni sistem našega telesa oslabljen in se ne more 

tako intenzivno boriti pred vdori različnih mikroorganizmov, ki 

vdirajo v naše telo skozi usta, nos, rane, zbolimo. To pomeni, da 

nekateri naši organi ne delujejo tako, kot bi mogli. Pogosto se 

naše telo pred bolezenskimi mikroorganizmi brani tako, da  

poviša telesno temperaturo. 

Oglej si še posnetek. 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/831 

Odprli boste oranžni delovni zvezek na strani 54 in prebrali besedilo o bolnem Martinu.  

Martin ima angino. Si jo tudi ti že kdaj imel? Kaj je značilno za angino? 

Ustno odgovori na spodnja vprašanja, nato pa še pisno s tiskanimi črkami odgovori na 

vprašanja na naslednji strani. Piši na dolgo, se pravi v celih povedih, in upoštevaj pravopisna 

pravila. Napiši nadaljevanje pripovedi o bolnem Martinu tudi na strani 55 spodaj. 

 

SPO: Skrbim za zdravje  

Da bi čim manjkrat zboleli, moramo intenzivno skrbeti za svoje zdravje. V 

zelenem učbeniku na strani 68, si oglej, kaj vse lahko storiš za svoje 

zdravje.  

Oglej si posnetek: 

https://www.youtube.com/watch?v=0QUvCECXbBY 

Nato v zvezke za spoznavanje okolja napiši naslov: SKRBIM ZA ZDRAVJE 

Spodaj napiši:  

Za zdravje skrbimo tako: 

- da se veliko gibamo na svežem zraku, 

- jemo raznoliko hrano in imamo vsak dan 5 obrokov, 

- redno skrbimo za čistočo našega telesa, 

- vzamemo si čas za igro in sprostitev, 

- imamo dovolj spanja in počitka, 

- poznamo znake za nevarne snovi in z njimi ustrezno ravnamo. 

 

Piši z malimi tiskanimi črkami. Pazi na pravopisna pravila. 

 

 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/831
https://www.youtube.com/watch?v=0QUvCECXbBY


ŠPO: Skrbimo za našo okolico 

Doma pomagaj pri urejanju okolice. Lahko delaš na vrtu, pometaš okoli hiše, grabiš travo in 

jo odvažaš na kompostnik ... Starši bodo zagotovo našli primerno delo zate. 

 

MAT: Seštevamo dvomestna števila do 100 

Se še spomnimo računanja v torek? 

V karo zvezek napiši naslov SEŠTEVAMO DVOMESTNA ŠTEVILA in prepiši primer: 

 

 

 

 

Nato pa na tak način (z vejicami zgoraj) reši še račune: 

23 + 14= 

43 + 31= 

71 + 26= 

Starše prosim za fotografijo teh računov. 

Nato reši še naloge v delovnem zvezku, stran 8. Matematične križanke smo že reševali, 

kajne? Paziti moraš, da v eno okence vpišeš desetico, v drugo pa enico in da upoštevaš smer 

pisanja vodoravno in navpično. 

Lep pozdrav do jutri. 


