
Do-bro-ju-tro…  , da ne pozabimo, kako se pozdravljamo, kadar smo skupaj v učilnici. 

 

Danes je že četrtek, si sploh morate misliti, da se že 4 tedne učimo na daljavo. Ja pa čas rez beži! 

Le kam? Kakšno misel  o tem zapišite na Padlet. 

Moja misel za danes pa pravi: 

Če vsak dan storite kako prijazno dejanje, 
dvignete energijo in se potopite  
v oblak hvaležnosti tistih,  
ki so bili deležni vaše prijaznosti. (Doreen Virtue) 

Ali  vam je bil včerajšnji posnetek zanimiv? Upam, da ja in da ste se malo nasmejali in 
razvedrili preden ste začeli z delom.    

Zdaj pa na delo! 

NIT   

Navodila, si dobil v torkovih navodilih. Če pa si že naredil pa boš danes imel več prostega 
časa.   

SLJ – TV spored   

V dneh, ko pouk poteka na daljavo gotovo več gledate televizijo (predvsem, če je slučajno 

slabo vreme). 

V zvezek napiši naslov Televizijski spored in datum in odgovori na  spodnja vprašanja: 

1. Katero oddajo najraje gledaš? 
2. Kdaj je ta oddaja na sporedu? 
3. Kateri program največkrat? 
4. Čigava je najljubša oddaja TV Dnevnik? 
5. Koliko časa na dan gledaš televizijo? 
6. Kdo ti svetuje oz. kako se odločiš, kaj boš gledal? 
7. Kje si boš poiskal kaj, ob katerem času in na katerem programu boš gledal televizijo? 

 
Razmisli o naslednji situaciji: 

V sobotnem deževnem popoldnevu se družina odloči, da bo gledala televizijo. Televizija je v 

dnevni sobi, kjer se vsi zberejo. Vsak ima svojo zamisel. Kako se boste odločili? 

Delo z učbenikom 

Ob branju  strani 60   boš spoznal sestavne dele sporeda ( ime televizijskega programa, dan 

in datum predvajanja, začetek predvajanja oddaje, naslov oddaje, vrsto oddaje, zaporedno 



številko oddaje od posnetih oddaj, če je to nanizanka ali nadaljevanka, znak, ki priporoča, da 

si oddajo ogledaš v skupaj s starši) 

Na primeru zapiši, kako pišemo naslove oddaj in kako pravilno zapisujemo čas?  

Preberi še preglednico na strani 61 in poišči razlage okrajšav, 2 izpiši. 

Okrajšava                                                  Vrsta oddaje                                     Razlaga 

 

Nato prepiši še rumen okvirček pod to tabelo. Prilepi ali prepiši še razlago pojmov na  UL in k 

vsakemu dopiši en primer. 

MAT – Deli celote 

Zdaj si se o delih celote že veliko naučil in danes boš to znanje uporabil pri reševanju 

matematičnih problemov. 

Reši naloge na strani 75 in 79. Ko rešiš naloge, preglej, če si  rešil vse naloge od strani 72 do 

str. 80 in reši še te naloge. 

 

 Za danes naj bo dovolj. Ne pozabi na sprehod ali igro na prostem ali… veliko možnosti imaš, 

ker je tako lepo vreme. Samo pazi na predpise! 

 

Lepo bodite pa še en vic za konec: 

Učiteljica vpraša učenca koliko je visoka šola? On ji odgovori dva metra.  

Učiteljica vpraša zakaj ravno toliko? Učenec reče, ker jo imam čez glavo. 

Upam, da vaša še ni tako visoka . 

 

 

  

http://osig.splet.arnes.si/files/2020/03/Učni-list-vrsta-oddaje.docx

