
 
 

POUK NA DALJAVO: 

 

ČETRTEK, 12. 11. 2020 

 

8: 20 – Arnes ZOOM 

- POZDRAV 

- DAN, DATUM, VREME  

- KRATEK POGOVOR O DANAŠNJEM DNEVU 

- URNIK: TJA, MAT, SLJ, SPO, ŠPO 

 

 

TJA: Vsak dan na jutranjem druženju vadimo dneve v tednu. Danes 

pa je čas, da jih spoznate še v angleškem jeziku.  

 

Najprej trikrat poslušajte pesem na spodnji povezavi. Če vam uspe, 

skušajte zraven ponavljati besedilo.  

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

 

Sledi zapis v zvezek za angleščino:  

DAYS OF THE WEEK 

Dnevi v tednu 

 

MONDAY - ponedeljek 

TUESDAY - torek 

WEDNESDAY - sreda 

THURSDAY - četrtek 

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


 
 

FRIDAY - petek 

SATURDAY - sobota 

SUNDAY – nedelja  

 

Ko končaš z zapisom pa še enkrat zapoj pesem o dnevih v tednu.  

 

 
MAT: Na vrsti je preverjanje znanja.  

Snov smo že zeloooo velikoo vadili, zato sem prepričana, da se 

boste odlično odrezali. 

 

Preverjanje rešujte sami, računajte brez stotičnega kvadrata. 

Zaupajte vase in v svoje znanje. 

 

Rešeno preverjanje pošljite na moj elektronski naslov.  

 

 

 

 

 



 
 

SLJ : K boljšemu zdravju pripomorejo tudi zdravilne rastline. 

Poznaš zdravilno rastlino na spodnji fotografiji?  

 

V DZ za SLJ, na strani 48, trikrat glasno preberi pesem Anje Štefan z 

naslovom Koprive.  

Po branju reši  2. in 4. nalogo.  

 

* DODATNA/NEOBVEZNA NALOGA: Če ti je bila pesem všeč in bi 

rad/a napisal/a svojo pesem pa naredi še 8. nalogo na strani 49.  

 

 

 



 
 

 

SPO: Danes boš novinar/ka. Raziskoval/a boš, kako doma skrbite 

za zdravje. Opravi intervju s starši, bratom, sestro, dedkom ali babico, 

kako oni skrbijo za svoje zdravje. Ker pa smo se o zdravem načinu 

življenja že veliko naučili jim lahko ponudiš še kakšen nasvet, kako še 

bolj zdravo živeti.  

 

Da pa ne bomo o zdravju samo govorili pa pomagaj pri pripravi 

zdravega družinskega obroka, ga fotografiraj in mi ga pošlji.   

 

 



 
 

 

ŠPO:  Za zdravje skrbimo tudi z redno telovadbo. Na spodnji 

povezavi najdeš današnje vaje.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

  

 

 

 

Za konec pa ne pozabi označiti kako ti je šlo današnje delo od rok.   
 

https://forms.gle/kuKb4KE2edA9Uvax6 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://forms.gle/kuKb4KE2edA9Uvax6

