
 

PONEDELJEK, 7. 12. 2020 

 

DRU + ROP 

Danes in jutri boste ponavljali in utrjevali snov (U str. 50 – 69). 

VAS, MESTO, DOMAČI KRAJ IN POKRAJINA, OBLIKOVANOST POVRŠJA, UREJANJE NASELJA, 

POSEGI V OKOLJE. 

Danes preverite vaše poznavanje mesta in vasi. Kliknite in rešite naloge: VAS, MESTO . 

Nato rešite še delovni list (ki je pod današnjim gradivom). Če nimate možnosti tiskanja, ga 

rešite ustno. 

 

 

MAT 

Poglejte si posnetek o MERJENJU (ponovitev) in sledite navodilom: 

https://youtu.be/an3P9lOksfk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIRAJ ZAPIS V 

ZVEZKU IN POŠLJI!  

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x4lnfayfa44
https://youtu.be/an3P9lOksfk


SLJ 

Preberite opis predmeta.  

 

MOJE KOLO 

Kolo je sestavljeno iz okvira, krmila, dveh koles, sedeža in gonilnega mehanizma. 

Kovinski okvir je rdeče barve. Na okvir sta pritrjena prednje in zadnje kolo. Kolesi imata 

plašča in špice. Nad kolesi sta kovinska blatnika. Krmilo je ravno in ima črna plastična ročaja. 

Na levi strani krmila je prednja zavora, na desni pa zadnja. Na krmilu je pritrjen tudi zvonec. 

Sedež je trikotne oblike, oblečen je v črno usnje. Pod sedežem visi torbica z orodjem. 

Gonilni mehanizem sestavljajo večje in manjše zobato kolo, veriga in pedala. Veriga je 

zaščitena s ščitnikom. Moje kolo je tehnično brezhibno opremljeno. Ima sprednjo belo luč 

za osvetljevanje ceste in rdečo luč na zadnjem blatniku. Na kolesu so odsojniki. Rdeči 

odsojnik je pritrjen nad zadnjo lučjo, rumeni odsojniki so v pedalih. Kolo ima tudi bočne 

odsojnike na prednjem in zadnjem kolesu.  

Kadar se ne vozim, kolo zaklenem s ključavnico. 

 

Odgovorite na vprašanja v mali zvezek s celimi povedmi (naslov: OPIS PREDMETA: KOLO, 

datum): 

1. Iz česa je sestavljeno kolo? 

2. Kakšne barve je kovinski okvir? 

3. Kakšno je krmilo? 

4. Kakšen je sedež? 

5. Kaj sestavlja gonilni mehanizem? 

6. Kje ima kolo odsojnike? 

7. Zakaj uporabljamo kolo? FOTOGRAFIRAJ ZAPIS V 

ZVEZKU IN POŠLJI!  



Rešite še naslednjo nalogo. V okenca vpišite besedo, ki poimenuje označeni del kolesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPO 

 

Pri pouku športa bi v šoli v mesecu decembru veliko plesali.   

Tudi vi se doma ob poslušanju praznične glasbe razmigajte in zabavajte. 

Tokrat vam pošiljam primer koreografije na glasbo Dobri možje: 

https://youtu.be/cSIGwn-yaDc 

 

V tem tednu se poskusite naučiti to enostavno koreografijo, ki jo lahko priredite tudi po 

svoje! ☺ 

https://youtu.be/cSIGwn-yaDc

