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17. 3. 2020 

Pozdravljeni, učenci in starši! 

Večina od vas mi je že odgovorila na moj elektronski naslov. Ostali verjamem, 

da se boste v prihodnjih dneh kaj oglasili in povedali, kako napredujete. 

Do takrat bom usmeritve za samostojno delo objavljala tudi na naši spletni 

strani šole.  

Kot ste opazili, sem smernice napisala v skladu z našim urnikom. Z eno 

spremembo, zamenjala sem naravoslovje in tehniko in družbo.  

Kajti danes bi želela, da si vsi skupaj ogledate odličen prispevek o tem, zakaj 

in čemu smo doma. V živo je potekal včeraj v dopoldanskem času na 

programu RTV Slovenija 1, ki je namenjen ravno učencem nižjih razredov 

osnovne šole. Priporočam ogled tudi danes. 

 

USMERITVE ZA TOREK, 17. MARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Danes sem vam berilo prebrala in posnetek oddala v Seesaw. Tisti, ki ne morete 
dostopati do posnetka, lahko interpretacijsko branje poslušate na strani Radovednih 
pet (tisti, ki ne morete dostopati, se lahko znova brezplačno registrirate – glej navodila 
spodaj). 

Lahko vam ga pa prvič prebere eden izmed staršev ali starejši brat, sestra, iz  

berila na str. 64 -67. 

Skupaj z družino si oglejte posnetek o koronavirusu na Infodromu na tej povezavi 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom-posebna-oddaja-za-otroke/174679053?jwsource=cl . Če ste 

to storili že včeraj, si ga lahko ogledaš sam. 

V zvezek za družbo napiši naslov ZAKAJ IN ČEMU SEM DOMA in datum. 

Odgovori:  

1. Ali veš, zakaj je pomembno, da se čim manj družimo med sabo? 

2. Ali si znaš umivati roke? Opiši, kako jih umivaš in kako pogosto. 

3. Kaj vi kot družina naredite za to, da bi se virus čim manj širil? 

Zvezek fotografiiraj in mi fotografijo pošlji preko elektronske pošte ali jo pripni v Seesaw. 

 

DRU 

V zvezek pod naslov UTRJUJEM MNOŽENJE prepiši račune pisnega množenja in jih 

izračunaj. Bodi previden, da boš pravilno napisal račun.  

147 · 8  409 · 7  5 · 286               30 · 316  347 · 200 

Lahko sestaviš tudi kakšno besedilno nalogo. Delila jo bom ostalim. 

Naloge v Moji matematiki ostajajo do petka. Seveda smete reševati tudi kaj drugega.  

 

MAT 

SLJ 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom-posebna-oddaja-za-otroke/174679053?jwsource=cl
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*V času, ko se šolamo doma, so založbe omogočile brezplačen dostop do svojih elektronskih 

gradiv. Med njimi je tudi Rokus Klett z Radovenih pet. Če ne moreš dostopati s svojim elektronskim 

naslovom in geslom, se lahko ponovno registriraš.  

Najprej greš na stran https://www.radovednih-pet.si/predstavitev, se prijaviš, izbereš Nimam 

še uporabniškega računa in izpolniš registracijski obrazec s svojimi podatki kot je prikazano.  

  

 

    

 

Pojdi ven in poglej naokoli. Katero žival si najprej opazil? Je to vaša domača ali je prosta 
in  svobodna? Malo teci in hopsaj naokoli, poduhaj katero od cvetic. Lep dan je danes. 
Četudi smo sami doma. 

 

 

 

NARAVA IN GIBANJE 

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev

