
 

PONEDELJEK, 23. 11. 2020 

 

DRU 

Ponovite snov o prostorski orientaciji (U str. 18 -32): 

- smeri neba, 

- določanje strani neba s kompasom in v naravi, 

- zemljevid, 

- relief, 

- nadmorska višina. 

 

Nato rešite naloge na naslednji povezavi: 

https://forms.gle/TPRuk3N2zst4meLD6 

 

ŠPO 

Pojdite na sprehod in na primernem mestu naredite naslednje vaje ravnotežja. 

1. 
Hoja po hlodu/vrvi 
naprej in »rikverc« 

nazaj. 
 

 

4. 
Hoja po vseh štirih 

naprej in »rikverc« nazaj 

(NE po kolenih!) 

    

 

2. 
Hoja bočno v obe 

smeri. 
 

 

5. 
»Račja hoja« naprej in 

nazaj. 

 

3. 
Hoja po prstih naprej 

in »rikverc« nazaj 

 

 

6.  
Poskoki naprej po levi 
nogi - roke na deblu. 

Poskoki naprej po desni 

nogi – roke na deblu. 

 

   

https://forms.gle/TPRuk3N2zst4meLD6


FOTOGRAFIRAJ ZAPIS 

IN POŠLJI!  

SLJ 

Preberite še mojo obnovo pripovedi o dogodku iz U na str. 87, 88 in jo primerjajte z vašo 

obnovo. Po potrebi popravite. 

PRIPOVED O DOGODKU (U str. 87, 88) 

Predvčerajšnjim sta šla deček in Ali na sprehod. S seboj sta imela psa Astorja. Ali želi postati 

vesoljec, ko odraste. Zagledala sta se v nebo in gledala zvezde.   

Nato je Astor začel renčati. Zaslišala sta čudne zvoke, oplazila ju je močna svetloba. Dečka 

sta se pogledala in sta prestrašena oddirjala domov. Ali je bil prepričan, da so bili vesoljci. 

Naslednji dan pa se je pri njiju oglasil sosed, ki je prejšnjo noč iskal njegovega mačka. Iskal 

ga je z lučjo vse do polnoči, a ga ni našel.  

Deček je takoj razumel, za kaj se gre. Soseda je peljal do drevesa, kjer sta bila z Alijem 

ponoči. Čisto na vrhu je bil črn maček, ki ni mogel splezati dol, saj se mu je rep zapletel med 

veje. 

 

Nato reši naloge v DZ str. 78 in 79.  

Nalogo na str. 79 naredi v zvezek (naslov: PRIPOVED O DOGODKU; DZ str. 79) ali zapiši na 

računalnik in shrani. 

 

 

 

 

 

 


