
10. PETEK, 27. 3. 2020 

Danes je čas, da urediš vse naloge, ki smo jih imeli do sedaj. Imaš vse narejeno?       

Preglej in uredi. 

 

1. ŠPO 

Predno se lotiš dela poskrbi, da je dom prezračen in prostor, kjer telovadiš, pospravljen. 

 

Danes boš vaje za šport izvajal s pomočjo dveh uteži. To sta lahko 2 plastenki 0,5 l polni z vodo 

ali 2 polni pločevinki (npr.: koruze, fižola …) ali kar najdeš doma in lahko držiš v roki. 

Naloge z utežmi si izvajaš ob posnetku https://youtu.be/BqjVG2vCMAM . 

Če imaš težave s povezavo, si lahko naloge izmisliš sam. 

ČE JE ZUNAJ ŠE SNEG, POJDI VEN IN BOŠ TE VAJE DELAL V SLABEM VREMENU! 

2. SLJ 

1. Uredi vse naloge za nazaj. 

 

2. Ponovi pravila za pisanje predlogov (s/z in k/h). 

 

3. Spodnje besedilo prepiši v zvezek in vstavi primeren predlog. Pazi na pravilen in estetski 

zapis črk. 

 

 
Vaja       26. 3. 2020 

 

Teden poletnih počitnic sem preživela ___ sestrično Nežo. Neža je predlagala, da bi ___ 

gosmi tekmovali v teku, ____ prašičkom v hitrem požiranju marmelade in ___kravo Lisko v 

žvečenju. Midve bi seveda žvečili žvečilni gumi ___ okusom pomaranče. 

Šla sem na obisk ____ Katji. Z dedkom sva šla ____ biku v hlev. ____grabljam sem 

prislonil še lopato. Mamica je ____ juhi postregla še zelenjavo. Skrbnik živalskega vrta me 

je peljal __ žirafi. 

 

 

4. Nalogo fotografiraj in mi jo pošlji po elektronski pošti. 

Navodila za pošiljanje fotografije preko elektronske pošte najdeš spodaj  - lahko pošljejo 

tudi starši. 

 

 

 

https://youtu.be/BqjVG2vCMAM


 

3. MAT 

 

REŠITVE 

 

DZ 56/1 

 

1 dm ima 100 mm. 

1 m ima 1000 mm. 

 

DZ 56/2  (Meritve se lahko razlikujejo za 1 milimeter!!!) 

 

RADIRKA 3 cm      ZNAMKA 3 cm 3 mm 

KLJUČ 3 cm 8 mm     SPONKA 3 cm 

RDEČA BARVICA  6 cm 6 mm   ŠILČEK 2 cm 8 mm 

POKROVČEK OD PERESA 5 cm 7 mm 

 

• Uredi vse naloge za nazaj. 

 

Pojdi na MOJA MATEMATIKA in rešuj naloge: 

ARITMETIKA IN ALGEBRA – PISNO SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE – Računanje do 10 000, 

besedilne naloge 

Rešuješ lahko tudi ostale naloge, ki jih znaš. 

Nekaj vas je zelo pridnih pri reševanju, žal pa vas je nekaj, ki se nalog še niste lotili.  

Le veseli na delo! 

 

 

4. RU 

 

Vem, da se je v teh dneh, kar smo doma, nabralo precej stvari, ki bi jih rad delil s sošolci. 

Kaj delaš? Kaj najbolj pogrešaš? Te je česa strah? V čem uživaš? Kaj te jezi?... 

Lahko napišeš, spesniš, narišeš ali vsakega po malem in mi svoj izdelek pošlješ na moj 

elektronski naslov. 

Lahko pa objaviš izdelek na naši tabli, kjer bomo vsi videli vse izdelke. 

Povezava do skupne table (padlet) je tukaj. 

Dodajanje izdelkov na skupno tablo je precej preprosto, dvakrat klikneš na prazno mesto 

in dodaš prispevek. Dodatna navodila za dodajanje prispevkov najdete tukaj. 

Obe povezavi sta tudi v spletni učilnici. 

  

https://padlet.com/janjasamsa/b8t6fvv14jvf
https://www.youtube.com/watch?v=AVUxQRm-KYQ&feature=youtu.be


 

 

• Kako prideš do spletne pošte? 

V brskalnik (Google) odtipkaš besedo arnes, izbereš www.arnes.si, ob robu poiščeš ikono 

Spletna pošta. 

Prijaviš se na https://webmail.arnes.si/ . Spletno okno ima novo podobo – sedaj je videti takole: 

 

Se še spomniš uporabniškega imena in gesla?  

Če se ga ne spomniš, ti žal trenutno ne morem pomagati. Ko se vrnemo v šolo, bomo zadevo 

uredili. Zato za pomoč prosi starše. 

 

• Kako pošiljamo fotografije? 

 

1. Fotografijo posnameš, slikaš s telefonom ali fotoaparatom. 

 

2. Če si slikal s klasičnim fotoaparatom: 

a. prenesi to fotografijo na računalnik (s posebnim kablom (USB), ki si ga prejel pri 

nakupu fotoaparata). 

b. Odpri spletno pošto na računalniku. 

 

Če si slikal s telefonom, imaš to fotografijo že pripravljeno na telefonu.  

- Če imaš na telefonu internet, potem se prijavi v spletno pošto.  

- Če nimaš na telefonu možnosti interneta, potem to fotografijo s pomočjo kabla 

(USB kabel s katerim polniš telefon ali  poseben kabel, ki si ga dobil pri nakupu 

telefona) prenesi na računalnik. Odpri spletno pošto na računalniku. 

 

3. Sedaj imaš odprto spletno pošto. Fotografijo pripneš tako, da v zgornji vrstici izbereš 

Pripni – narisana je sponka, izbereš fotografijo, jo naložiš (pripneš) v elektronsko pošto. 

Glej spodnjo sliko: 

http://www.arnes.si/
https://webmail.arnes.si/


 
 

 

Če si prav naredil, vidiš priponko v desnem oknu: 

 

 
4. Vpišeš elektronski naslov (glej okvir pod številko 1.), zadevo (2.), besedilo sporočila (3.) 

in elektronsko pošto pošlješ (4.). 

 

Upam, da ti je uspelo! 

Če doma poznate drugačno pot oz. starši uporabljajo drugo elektronsko pošto, uporabite to. 

 

 


