
ČETRTEK, 2. april 2020 

1. SLJ  

Danes je 2. april – to je rojstni dan pravljičarja Hansa Christiana Andersena in 

mednarodni dan knjig za otroke. 

Pisatelj Peter Svetina, slovenski nominiranec za Andersenovo nagrado 2020 pravi: 

»Besede v pesmih in zgodbah so hrana. Niso hrana za telo, nihče si z njimi ne bo 

napolnil želodca. So hrana za duha in dušo.« 

 

Nahrani svojega duha in dušo, zato v roke vzemi dobro knjigo in beri, beri, beri… 

 
2. MAT 

POTREBUJEŠ: 

• DZ  str. 60 - 63 

REŠITVE: 

60/1 

Razdalje med kraji merimo v kilometrih. 

Dolžino nogometnega igrišča merimo v metrih. 

Dolžino preproge merimo v centimetrih. 

Dolžino mravlje merimo v milimetrih. 

 

60/2 

Višino človeka merimo  v centimetrih. 

Višini nebotičnika merimo v metrih. 

Višino gore merimo v metrih. 

Višino mize merimo v centimetrih. 

Debelino knjige merimo v milimetrih. 

 

60/3 

b) Najmanjša je razdalja med Ljubljano in Kranjem. 

c) Največja razdalja je med Novo Gorico in Mariborom ter med Koprom in Mariborom. 

č) Razdalja med Koprom in Kranjem je za 55 km daljša od razdalje med Celjem in Ljubljano. 

d) Enako kot Kranj in Postojna (79 km) sta oddaljeni tudi Ljubljana in Celje. 

 

Danes reši naloge v DZ str. 62 in 63. 

Če bo kakšen primer pri 3. nalogi pretrd oreh, ga pusti. 

Se še spomniš, kako rešujemo besedilne naloge? 

1. Preberi (natančno, počasi in razmišljaj…) 

2. Podčrtaj vprašanje in potrebne podatke. 

3. Naredi načrt reševanja (lahko si tudi narišeš). 

4. Zapiši račune in jih izračunaj. 

5. Zapiši odgovor (pred tem še enkrat preberi vprašanje in odgovori v celem stavku!!!)- 

6. Preveri pravilnost in smiselnost rešitve. 

 

ZDAJ PA VESELO IN NATANČNO NA DELO! 



 

3. DRU 

 

PREVERI, ČE SI TUDI SAM NAŠEL PODOBNE ODGOVORE. 

 

ALI ZNAM DRUŽBO? 

1. Kaj so otrokove pravice? Po čem se razlikujejo od pravic za vse ljudi? 

Vsi ljudje na svetu bi morali imeti možnost zadovoljiti svoje osnovne potrebe (potrebe po 

hrani, vodi, zraku, toploti, varnosti, ljubezni, spoštovanju, znanju). Te so zapisane kot 

pravice ljudi. Nekatere pravice so zapisane posebej za otroke (pravica do družine, pravica 

do igre in prijateljev, pravica do izobrazbe), saj se razlikujejo od pravic odraslih. 

 

2. Zakaj je pomembno, da imamo pravice, dolžnosti in odgovornosti? 

Pomembno je, da poznaš svoje pravice, saj se lahko potem zanje zavzemaš. Pri tem pa 

moraš vse pravice, ki jih imaš ti, priznati tudi drugim. Tvoja dolžnost je, da upoštevaš 

pravice vseh ljudi. Če boš ravnal tako, boš ravnal odgovorno (si odgovoren za svoja 

dejanja). 

 

3. Naštej in opiši otrokove pravice in dolžnosti. 

Glej U str. 44 – 47 in Power Point, ki smo si ga ogledali že v šoli. 

Ne pozabi, da gredo pravice in dolžnosti z roko v roki.  

 

4. Na koga se lahko obrneš, če so ti pravice kršene? 

Kadar si v stiski, poišči pomoč pri starših, učiteljih ali drugih ljudeh, ki jim zaupaš. Lahko 

pa telefoniraš na brezplačni telefon za otroke in mladostnike (TOM-116 - 111). varuh 

človekovih pravic je Peter Svetina. 

 

5. Predstavi nekaj primerov kršenja otrokovih pravic. 

Vojna, lakota, revščina, nasilje (v družini, med vrstniki…), otroci so poceni delovna sila, 

zaradi vojne ali revščine otroci ne morejo obiskovati šole,… 

  



6. Nariši vetrovnico in določi glavne in stranske strani neba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Določi strani neba s kompasom, z uro, s soncem ali senco. 

KOMPAS postavimo na ravno podlago, počakamo, da se magnetna igla umiri, nato pa 

vetrovnico poravnamo tako da se znak za sever (S ali N – north, mednarodni znak za 

sever) prekrije z obarvanim delom magnetne igle, ki kaže proti severu. 

 

Z URO na kazalce se lahko orientiramo v sončnem dnevu. Uro postavimo tako, da mali 

kazalec, kaže proti soncu. Potegnemo črto pri malem kazalcu in črto pri številki 12. Ta kot 

(kos torte) razpolovimo in črta, ki jo dobimo, kaže smer JUG. 

 

SENCE predmetov so opoldne (ob 12h) najkrajše in kažejo proti SEVERU. 

To lahko sedaj preizkusiš doma. Na ravno mesto zapiči palico in tekom dneva opazuj, 

kam pada senca. Je res od 12h najkrajša in kaže proti severu? Seveda. 

 

Ponoči se ob jasnem vremenu lahko orientiramo tudi Z ZVEZDO SEVERNICO. 

GLAVNE STRANI NEBA: 

S = SEVER 

J = JUG 

V = VZHOD 

Z = ZAHOD 

STRANSKE STRANI NEBA: 

SV = SEVEROVZHOD 

JV = JUGOVZHOD 

SZ = SEVEROZAHOD 

JZ = JUGOZAHOD 



 

 

8. Katere sestavine mora imeti zemljevid? 

Zemljevid (načrt) mora imeti: 

• naslov 

• datum 

• avtorja 

• legendo 

• merilo 

• vetrovnico 

• mrežo 

 

9. Za kaj je posamezna sestavina zemljevida pomembna? 

NASLOV Nam pove, kaj zemljevid (načrt) prikazuje. 

DATUM Nam pove, kdaj je bil načrt narejen. Če je datum starejši, je velika 
verjetnost, da se je med tem že kaj spremenilo. 

AVTOR Nam pove, kdo je naredil zemljevid (načrt). Če so ga naredili 
strokovnjaki, bo verjetno bolj natančen, kot če so ga delali otroci.  

LEGENDA Nam pove, kaj predstavlja posamezen znak na zemljevidu (načrtu). 

MERILO Nam pove, koliko je kaj veliko v resnici (spomni se na PP povečujemo 
in pomanjšujemo). 

VETROVNICA Nam pove, kako je usmerjen zemljevid (načrt), kje na zemljevidu je 
sever in ostale smeri neba. 

MREŽA S pomočjo mreže laže določimo, kje se kakšen predmet nahaja (npr. 
koš je v polju G6). 

 

 

  



4. ŠPO 

 

Vprašaj starše, do kod je od vaše hiše 1 kilometer. Pojdi po tej poti. Pazi na svojo varnost!!! 

Poskušaj teči ali vsaj hitro hoditi. Koliko časa si porabil?  

Za zabavo sestavi svoje športno ime. Boš povabil še koga in telovadil z njim? 

Moje športno ime gre tako: 

J – 10 počepov 

A – 10 žabjih poskokov 

N – zasuki z ramami v stran (10 x na vsako stran) 

J – 10 počepov 

A – 10 žabjih poskokov 

 

 

 

 


