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SLOVENŠČINA 

Danes vas gospa knjižničarka Alja Bratuša vabi k branju knjige Moj prijatelj Oli. 

 OBIŠČI SPLETNO STRAN ŠOLSKE KNJIŽNICE: https://knjiznicaospolzela.weebly.com/. 

 POIŠČI OBJAVO POVABILO K BRANJU. 
 

 
 

 PREBERI PRVO POGLAVJE KNJIGE MOJ PRIJATELJ OLI. ZGODBICO  LAHKO TUDI POSLUŠAŠ. 
 
ZABAVNE NALOGE 
 

 NA SPLETNI STRANI ŠOLSKE KNJIŽNICE POIŠČI TOLE IN POSTAVI VPRAŠANJE.  
NE POZABI SE PODPISATI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://knjiznicaospolzela.weebly.com/


MATEMATIKA 

 

Prostornina – vaje 

 

Včeraj ste dobili navodilo za dve uri matematike, zato ga danes še enkrat objavljam. 

 

Naslednji dve uri matematike sta namenjeni utrjevanju znanja o prostornini. 

Opisano delo si sami razdelite, kaj boste opravili danes in kaj jutri. 

 

DZ 3 Zmorem tudi to, str. 35, 36 

Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje str. 51, 52 

 

Še vedno pa velja povabilo k interaktivnim vajam, ki jih rešujte postopoma – ne vse naenkrat. 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote/merske_enote_prostornina.html  

 
ŠPORT 

 

Na blogu OPB Ustvarjalno preživljanje prostega časa, pa tudi v kanalu OPB Andraž vas 

učiteljica Mateja vabi k telovadbi ob stolu. 

Ne le, da zavihate rokave, oblecite majico s kratkimi rokavi in telovadite. 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

Po žicah teče električni tok 

 

Včeraj ste spoznali vrste elektrarn. Ob slikah ponovite, katere vrste elektrarn poznamo. 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/merske_enote/merske_enote_prostornina.html


V elektrarnah pretvarjajo eno izmed oblik energije v električno energijo.  

To ste zapisali že včeraj, danes pa napišite. 

 

Elektrarne pošiljajo električno energijo v električno omrežje. 

Porabniki dobivamo električno energijo iz električnega omrežja. 

 

Preberite besedilo v zgornjem modrem okvirčku in ga prepišite v zvezek. 

Dopišite še: 

 

Električna napetost nad 24 voltov je lahko za človeka škodljiva ali smrtno nevarna. Električni 

tok povzroča poškodbe na človeških organih – opekline in nepravilno delovanje srca. 

 

Rešite še nalogo 1. v DZ str. 59. 

( O električnem krogu – besedilo v spodnjem modrem okvirčku, pa jutri.) 

 

 

DOPOLNILNI POUK ANGLEŠČINA 

 

DOPOLNILNI POUK 3.ura 

Pozdravljeni učenci dopolnilnega pouka. Vaje pa koristijo vsem, zato vabljeni 

tudi ostali, da jih rešite. 

POGLEJMO NAJPREJ REŠITVE 2.URE DOPOLNILNEGA POUKA 
Vaje si obkljukaj, oziroma popravi. 

17   S EVENTEEN               12  TWELVE 

10   TEN                               15  FIFTEEN 

20   T WENTY                     13  THIRTEEN              

14   FOURTEEN                   19  NINETEEN 

18   EIGHTEEN                    16  SIXTEEN 

1) new = nov     2) hard = trd     3) scary = strašen 

4) fast  = hiter    5) slow = počasen   6)long = dolg 

7) hard = trd     8) soft = mehek   9 ) metal = kovinski 

10 ) plastic = plastičen  11) walk = hoditi   

12) stand = stati 

 VAJA:  Prepiši frazo in nariši, kaj pomeni. 

a big yellow kite  
 
a small green apple 
 
a long blue train 
 
a fat brown teddy bear 


