
 

 

 

ŠPO – Ples 

Prijetno ogrevanje. Potrebujete udobna oblačila, nekaj prostora ter rolice WC 

papirja. Več na spodnji povezavi. Uživajte. 

https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds 

Lahko preizkusite še nekaj joga položajev. Na spodnji povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=KbszWPtiEPQ 

Ponovite ples rašpla, ki ga zdaj že dobro poznate. 

http://www.oskosmac.si/2015/09/18/video-projekt-raspla-v-sodelovanju-s-pedagosko-fakulteto/ 

 

ITD –  Ti piace …? 

1. Poslušaj rap ob besedilu (učbenik, str. 64/6).  

https://www.youtube.com/watch?v=6D7gTMokYhs&t=0s 

2. Ustno odgovori na vprašanja. 

Primer: Ti piace il pesce? (Ti je všeč riba?) Sì, mi piace. (Da, všeč mi je).  No, 

non mi piace. (Ne, ni mi vešč). 

Ti piacciono le mele? 

Ti piace il gelato?  

Ti piace la pizza? 

Ti piace il pane? 

Ti piace la verdura? 
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Ti piace la frutta? 

Ti piace il latte? 

Ti piacciono le patatine fritte? 

Ti piacciono le caramelle?  

Ti piacciono le banane? 

Ti piace il pollo? 

 

Verjetno si opazil, da sem pri vprašanjih uporabila dve različni obliki »ti piace« 

in »ti piacciono«. Prva oblika se uporablja za ednino druga pa za množino. Bi 

znal tudi sam povedati kakšen primer?  

 

3. Tri sošolce ali družinske člane anketiraj tako, da poizveš o hrani, ki jim je všeč. 

Uporabi ponujen sporazumevalni vzorec. Odgovore zabeleži v zbirnik, str. 66/9. 

4. Povzemi informacije iz zbirnika. Primer: »A mamma piacciono le mele e le 

banane.« (Mami so všeč jabolka in banane). Povedi zapiši v zvezek.  

5. Za konec zapleši z nami.  

https://www.youtube.com/watch?v=1L31m7rUbas 

 

 

  

 

 

 

 

MAT –  V korakih po deset 

V MAT DZ/ 68 si oglejte ponazoritev števil. Rešite naloge na strani 69 in 70. Če 

poste imeli težave pri razumevanju nove snovi mi sporočite in raje ponavljate 

poštevanko in deljenje ter rešujte naloge v Nandetu. Snov vam bom razložila preko 

videokonference. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1L31m7rUbas


SLJ in SPO – Življenjski krog človeka  in preverjanje znanja 

 

Preberite spodnje besedilo: 

 
 

 

 

 

Oglejte si spodnje slike in jih povežite, da si bodo smiselno sledile (ne prepisujete, ne 

tiskajte, le ustno). Pripovedujte, v pomoč so ti naslednje besede: 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapis v zvezek, naslov Življenjski krog človeka, datum:  

Vsa živa bitja se razmnožujejo, ker se tako življenje nadaljuje. Brez razmnoževanja 

bi živa bitja izumrla.  

Za razmnoževanje sta potrebna ženska in moški. Ko se žensko jajčece in moška 

semenčica združita, pride do oploditve in nastane plod. V maternici otrok raste in se 

razvija devet mesecev. Hrano in kisik dobiva preko popkovnice.  

Nosečnost se konča s porodom (rojstvom otroka). Dojenček se na začetku življenja 

hrani le z mlekom, ki ga sesa iz materinih prsi – se doji. Na začetku je popolnoma 

odvisen od mame oz. staršev.  

Dojenček raste in se razvije v otroka, nato v mladostnika in nato v odraslo osebo.  



Odrasla oseba si po navadi ustvari družino, ima potomce in se postara v starostnika. 

Človeško življenje se konča s smrtjo, zaradi starosti, nesreče ali bolezni.  

 

Preverjanje znanja SPO bo potekalo v torek in četrtek preko videokonference. 

Vabilo ste prejeli po elektronski pošti staršev. 

 

Na portalu UČIMse lahko poiščete odlične vaje za ponavljanje in utrjevanje znanja 

SPO. S prisluženimi zlatniki si odklenete videoposnetke, ki vam služijo kot dodatna 

razlaga. 

 


