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PETEK: 24. 4. 2020 

SLJ: UTRJEVANJE 

Danes je pred tabo nekaj nalog s katerimi boš lahko utrjeval. 

DZ str. 66, nal. 6 

DZ str. 67 (Dopolni in pomni) 

DZ str. 68, 69: Najprej preberi obe besedili. (Mogoče se bosta komu zdeli 

nekoliko zahtevnejši, vendar menim, da boste bistvo vseeno razumeli.) 

Nato reši naloge na str. 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIT: LASTNOSTI SNOVI 

Rešitve 
DZ str. 66 
V prvem okencu ostanejo: sod, steklenica, kozarec  za shranjevanje 
tekočih snovi. 
 
V drugem okencu ostanejo: škatla, košara, plastična posoda, leseni 
zaboj (»gajbica«)  za shranjevanje trdnih snovi. 
 

 

Snovi so lahko v trdnem (trde ali mehke), tekočem ali plinastem stanju. 

Poglej si razlago (filmčke) na interaktivnem gradivu pod naslovom Stanja 

snovi. 

Nato v zvezek preriši in prepiši spodnji prikaz. 

 

 

 

 

 

 



TJA: UTRJEVANJE 

Rešitve 
UČ str. 76, nal. 1 
1 – c         2 – a          3 – c            4 – b            5 – d            6 – d      
 
UČ str. 77, nal. 1 
1 – desna                2 – leva              3 – desna  
 

 

Tudi pri TJA bomo danes malo ponovili. 

UČ str. 81: V zvezek reši kviz. Glej primer. 

Exercise 

UČ str. 81 
1 – b                                                      5 –  
2 –                                                         6 –  
3 –                                                         7 –  
4 –                                                         8 –  
 
 
DZ str. 81: Po danem zgledu nariši in napiši še tri primere (povedi), kaj si 
se v tem poglavju naučil. 
 
DZ str. 80 (izbirna naloga): Če kdo želi, lahko izdela hiško po danem 
postopku. 
 

 

ŠPO: Vaje v okolici doma 

Najprej naredi nekaj gimnastičnih vaj.  

Potem pa v okolici doma naredi nekaj poljubnih nalog: npr.:  

 preskakovanje ovir (postavi si npr. polena in jih preskakuj: najprej 

po desni nogi, nato po levi in na koncu sonožno),  

 naskok na kakšno klopco in seskok z nje,   

 tek (menjavanje šprintov in rahlega teka) … 

 


