
Razpored dela po dnevih in po predmetih za 4. A,B,C razred od 25.5.DO 29.5.2020 

Dan Predmet Učbenik, delovni 
zvezek, zvezek, UL 

Navodila za delo 

PONEDELJEK, 
25.5.2020 

MAT  
SDZ/23, 24 

 
VAJE/71, 72 

MASA IN DELI CELOTE – NALOGE 

Reši naloge v SDZ / 23 in 24  in v Vajah / 71, 72 

ZAPOMNI SI: Kadar moraš  v računu seštevati  različni merski enoti, moraš najprej 

urediti/ pretvoriti  tako, da bosta imela oba seštevanca enaki merski enoti.  

V zvezek prepiši  in reši račune iz priloge. 

SLJ priloga SLJ 
zvezek SLJ 

OPIS  POKLICA _ utrjevanje znanja 

V prilogi imaš dve nalogi. Narediti moraš vsaj eno.( Lahko pa seveda narediš obe.) 

Pozorno  preberi opis poklica. V besedilu poišči in podčrtaj bistvene podatke.  

Bistvene podatke vpiši v miselni vzorec. 

S pomočjo napisanega preglednice oblikuj in zapiši opis poklica. Pozoren bodi na pravilni 

zapis (naredi odstavke, ne ponavljaj besed, upoštevaj pravopis). 

Nalogo bomo pregledali v video sobi. 

NIT U/115,116,117,118 

SDZ/84,85 

zvezek NIT 

RASTLINE S CVETOVI IN BREZ CVETOV 

Pozorno  si poglej si razlago snovi na v ppt predstavitvi – Kraljestvo rastlin ( učna gradiva 

– 11.teden) 

Preberi učno snov v U/115,116,117,118. 



V zvezek naredi zapis – priloga NIT 

V SDZ reši naloge na strani 84 in 88. 

DRU  
U/76 

 
SDZ/ 81 

 
zvezek DRU 

STORITVENE  DEJAVNOSTI 

O tem, kaj so storitvene dejavnosti,  boš izvedel  v ppt predstavitvi (učna gradiva-

11.teden). 

Predstavitev z razlago večkrat poslušaj, nato v zvezek prepiši naslov in povedi,  zapisane 

na koncu predstavitve. 

Beri U/ 76  ter  beri in reši v SDZ/81. 

ŠPO Nogomet  

žoga 
PODAJANJE IN SPREJEMANJE ŽOGE                                                                                                                                        

Za vaje seveda potrebuješ žogo (ni pomembno kakšna je) in nekaj prostora (hodnik,                    

garaža, večja soba , dvorišče, trava...), vaje izvajaj sam ali v paru z bratcem, sestro,... 

Ogrej se s tekom, z gimnastičnimi vajami dobro razmigaj svoje telo.                                                              

Na spodnji povezavi poglej prikaz vaj.  

 http://didaktikasporta.splet.arnes.si/podajanje-zoge-v-steno-z-notranjim-delom-stopala-in-

zaustavljanje-zoge-z-notranjim-delom-stopala/              

 Vse vaje delaj z boljšo in nato še z več ponovitvami slabšo nogo.                                                                            

PODAJANJE IN SPREJEMANJE ŽOGE                                                                                                                                                    

1.Podajanje žoge v steno z notranjim delom stopala in zaustavljanje žoge z notranjim 

delom stopala 

http://didaktikasporta.splet.arnes.si/podajanje-zoge-v-steno-z-notranjim-delom-stopala-in-zaustavljanje-zoge-z-notranjim-delom-stopala/
http://didaktikasporta.splet.arnes.si/podajanje-zoge-v-steno-z-notranjim-delom-stopala-in-zaustavljanje-zoge-z-notranjim-delom-stopala/
http://didaktikasporta.splet.arnes.si/podajanje-zoge-v-steno-z-notranjim-delom-stopala-in-zaustavljanje-zoge-z-notranjim-delom-stopala/
http://didaktikasporta.splet.arnes.si/podajanje-zoge-v-steno-z-notranjim-delom-stopala-in-zaustavljanje-zoge-z-notranjim-delom-stopala/


2.Podajanje žoge v steno z nartom in zaustavljanje žoge s podplatom 

 Obvestilo: 
USTNO OCENJEVANJE ZNANJA 

1.6.2020 bodo učenci imeli govorni nastop. Predstavili bodo OPIS POKLICA. 
 

Samostojno si bodo izbrali poklic, ki ga bodo predstavili. V torek bodo naredili miselni vzorec, v sredo pa oblikovali besedilo in 

ga zapisali. Nato bodo do ponedeljka lahko vadili za govorni nastop. 

                       S kriterijem ocenjevanja bodo seznanjeni v video sobi. 

 

 

 

PRILOGA  MAT 

Prepiši in izračunaj. Pomagaj si s tabelo. 

3kg 50 dag  + 2kg 35 dag = 350 dag + 235 dag  = _____ dag 

3 kg  9dag  + 58 kg 7 dag = 309 dag  + 5807 dag =_____dag 

______kg   + 530  kg  = 1 t                   3 t  10 kg  = _______kg 

1t  5 kg  =  __________ kg                       23 dag  = _____g               

http://didaktikasporta.splet.arnes.si/podajanje-zoge-v-steno-z-nartom-in-zaustavljanje-zoge-s-podplatom/


 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga SLJ         

A 
 

1. Preberi besedilo. 
                                                                        ZOBOZDRAVNIK 

                                                                                  Opis poklica 
     
         Zobozdravnik je zdravnik za bolezni zob in ust. 
         Svoje delo opravlja v zobni ordinaciji. Pri delu je oblečen v belo oblačilo, na rokah ima zaščitne rokavice, na ustih 
zaščitno masko, oči pa si zaščiti z očali. 
         V zobni ordinaciji je zobozdravniški stol, zobozdravniški motor, zobozdravniški svedri, pljuvalnik, močna luč in mizica z 
zobozdravniškimi instrumenti. Na mizici so zobozdravniško ogledalce, sonda in pinceta. 
          Zobozdravnik opravlja redne kontrolne preglede zob, svetuje, kako lahko sami skrbimo za zobe, popravlja in zdravi 
bolne in poškodovane zobe. Na rednih pregledih pacientu pregleda zobe in dlesni in tako pravočasno odkrije spremembo. Pri 
pregledu uporablja ogledalce in sondo, s katero ugotavlja zobno gnilobo ali karies. Če zob napade karies, ga mora 
zobozdravnik popraviti. Vklopi zobozdravniški motor in ta vrti sveder. S svedrom odstrani gnilobo. S puhalko za vodo zob 
spere, s puhalko za zrak pa zob osuši. Manjkajoči del zoba nadomesti z zalivko. Med popravljanjem zoba mora biti ustna 
votlina suha, zato da v usta sesalnik za slino.  Pred in po delu z vsakim pacientom si zobozdravnik dobro umije roke. 
 
2. Miselni vzorec preriši v zvezek in ga dopolni z bistvenimi podatki. 

          
 
 
 
                                                            Zobozdravnik                                         Kje opravlja delo? 
                                                           (opis poklica) 
 
 
                                                         
                                                                 Kaj dela? 
 

Zobozdravnik 

(opis poklica) 

Katere pripomočke 

uporablja? 

Kaj dela? 

Kje opravlja delo? 



B 
1.Natančno preberi vse napisane podatke.                                                                                    2. Podatke iz preglednice poveži v besedilo in ga 
 
                                                              Arheolog                                                                                     zapiši v zvezek. Ne pozabi na naslov, obliko 
                                                             Opis poklica                                                                                 
                                                                                                                                                                    zapisa in pravopis. 

                 Kaj dela? Kje opravlja    delo? Katere pripomočke 
uporablja? 
 

- vodi izkopavanje 
predmetov iz davne 
preteklosti: ruševine, 
zgradbe, ostanke posod, 
nakit, orodje, orožje 

- izmeri površino za izkop 
- površino razdeli na 

manjše dele 
- nadzira kopače 
- fotografira najdene 

predmete 
- zapisuje podatke o 

najdbah 
- napiše poročilo 
- shranjuje najdene 

predmete 
- pripravlja razstave 

najdenih predmetov 
- piše strokovna besedila 
 

- na prostem 
oziroma na 
terenu 

- v muzeju 

- digitalni teodolit(za 
merjenje površin) 

- kramp 
- lopatica 
- skalpel (nož) 
- čopiče različnih 

debelin in velikosti 
- metlice 
- vedra ( za izpiranje 

zemlje) 
- lestev 
- škatle in vrečke za 

najdbe 
- računalnik 

(zapisovanje, urejanje, 
shranjevanje 
podatkov) 

 

 



Priloga NIT -   Zapis v zvezek  
                                                                                                            
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

                  RASTLINE BREZ CVETOV                   RASTLINE S CVETOVI ali 

                                                                                SEMENKE                   
                                         
         
 

        ALGE             PRAPROTNICE         MAHOVI                        ŽUŽKOCVETKE                    VETROCVETKE 

 
   -nimajo korenin,              - nimajo cvetov,                 - nimajo pravih korenin,                      - oprašujejo jih žuželke                                 - oprašuje jih veter 
     stebla, listov,                     plodov in semen               stebla, listov, cvetov                          - imajo barvite cvetove                                 - nimajo barvitih cvetov 
     cvetov in plodov            - razmnožujejo se s            - zadržujejo vodo                                     (češnja, marjetica,…)                                    (leska, vrba, trave,…) 
                                                 trosi  na spodnji                  - trosi so v pušici 
                                                  strani listov                
 
 
 
 
 
 
                                                                       
                                                                                                                                                

         KRALJESTVO                           

            RASTLIN 

 

 



                                                    SESTAVA CVETA: 
 

 
 
 
 

Veliko majhnih cvetov skupaj imenujemo SOCVETJE (npr. pri leski). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Dan Predmet Učbenik, delovni 
zvezek, zvezek, UL 

Navodila za delo 

TOREK,  
26.5. 2020 

MAT SDZ/  
25, 26, 27, 28 

PREVERI  SVOJE  ZNANJE   V  SDZ 

-samostojno reši naloge, da se preveriš in nato vadiš tisto, kar ti je povzročilo največ napak 

-analiza v video sobi,  4.a ob 12.30 uri 

SLJ priloga SLJ 
zvezek SLJ 

 

OPIS POKLICA - Priprava na govorni nastop – OCENJEVANJE  1.6.2020  

Izberi poklic, ki ga boš predstavil za govorni nastop. Izberi takšen poklic, ki ti je všeč in 

zanimiv, ga poznaš ter boš o njem lahko našel veliko potrebnih podatkov. Pomagaš si 

lahko s spletno stranjo Zavoda za zaposlovanje, kjer boš našel veliko podatkov o poklicu. 

 https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev 

Lahko izbereš poklic, ki ga opravljajo tvoji starši. Prosi jih za pomoč, da ti svoj poklic 

predstavijo. 

Pripravil  si boš miselni vzorec ter ga dopolnil z bistvenimi podatki . 

Miselni vzorec imaš v Prilogi SLJ. 

Če boš potreboval pomoč, pridi k dopolnilnemu pouku v video sobo. 

NIT   
LESNATE RASTLINE  

Pozorno si oglej razlago učne snovi na ppt predstavitev ( učna gradiva- 4. razred – 11. 

teden )    

Preberi učno snov in si natančno oglej fotografije  v U/118 - 122 . 

V zvezek naredi zapis – Priloga NIT 

https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev


 Povabi starša, bratca, sestrico k igri Sprehod do babice, ki jo imaš v SDZ/86,87.                                                                                                                                                                                                           

DRU  JAVNE SLUŽBE 

Kaj so javne službe?  Za kaj skrbijo?  

Odgovore na to boš dobil-a v ppt predstavitvi (učna    gradiva – 11. teden). 

Povzetek ( na koncu predstavitve) prepiši v zvezek. 

Beri U/ 66 in  SDZ/82 ter teši 2. Nalogo. 

N1N  
4.a –učenje v video sobi  z ga. Urške Godler – ob 11.30 

 

 

Priloga SLJ 

 

                                                                              ______________________ 

                                                                                          Opis poklica 

 

 

 

 

Kje dela?                          Kaj dela?                         Katere pripomočke uporablja?                          Znanja in spretnosti 



 

Priloga N IT  -  Zapis v zvezek 

                                                               LESNATE RASTLINE 
 

                           Lesnate rastline so rastline, ki imajo olesenelo steblo. To so drevesa in grmi. 
 
DREVESA so rastline z olesenelim steblom,  
ki ga imenujemo deblo. Med seboj se razlikujejo                              
po lubju, listih, cvetovih in plodovih.  
Les dreves se razlikuje po barvi, trdoti in gostoti. 
   
  Najpogostejše vrste dreves pri nas:   

- hrast, 
- smrek,                              Nariši drevo: 
- bukev, 
- jelka,  
- javor, 
- pravi kostanj, 
- jesen,                                           
- lipa,  
- bor, 
- gaber…     

                                                                

GRMI se od dreves razlikujejo po tem, 
da so običajno nižji in da nimajo samo enega 
glavnega stebla, temveč več enakovrednih tanjših 
stebel, ki so olesenela. 
 
Najpogostejše vrste grmov pri nas: 

- leska,    
- robida,                             Nariši grm: 
- bezeg, 
- rdeči dren, 
- črni trn, 
- šipek, 
- brogovita, 
- brin... 

 

 

 

 

 

 



 

Dan Predmet Učbenik, delovni 
zvezek, zvezek, UL 

Navodila za delo 

SREDA, 
22.4.2020 

MAT   
SDZ/31, 32  

MERJENJE ČASA 

- o času že veliko veš, zato najprej ponovi ob ppt - predstavitvi, ki jo najdeš med učnimi 

gradivi -11.teden, z naslovom ČAS 

- povzetek poslušane razlage naredi / prepiši  v zvezek – glej prilogo spodaj 

- večkrat preberi zeleni polji v SDZ/ 31, 32, nato pa reši naloge (pod besedilom) 

- prepiši in reši prilogo 

SLJ  
zvezek SLJ 

 
 
 
 

OPIS POKLICA – Priprava na govorni nastop  - OCENJEVANJE 1.6.2020 

Opisa poklica – zapis besedila 

S pomočjo miselnega vzorca oblikuj besedilo.  

Besedilo najprej zapiši na list. Ko ga boš napisal, ga natančno preglej in  popravi 

morebitne napake. Ne pozabi na odstavke! Ko je vse napisano in popravljeno,  ga  

prepiši v zvezek. 

Ko boš  opis poklica napisal v zvezek, pošlji fotografijo  miselnega vzorca in opisa poklica 

po e-pošti svoji učiteljici. 

                                __________________________ 

                                             Opis poklica 



LUM  
-tempera barvice 

-lonček z vodo 

-tanjši in debelejši -

čopič 

-časopisni papir 

-bel list ter svinčnik 

za skico 

Samo za  učence 4.a  in 4.b         NASLIKAJ   POKLIC 

Pri SLJ že  pripravljaš  govorni nastop – OPIS POKLICA, pri LUM pa boš ta poklic tudi 

naslikal _ a. Tokrat boš uporabil _a tempera barvice in risalni list. Na poseben listič si 

najprej nariši skico. Tvoja skica mora biti takšna, da bo vsak, ki jo bo  pogledal, takoj 

vedel, za kateri poklic gre. Torej ne pozabi na poklicu primerna oblačila, pripomočke... 

Nato si pripravi delovno mizo, barvice, lonček z vodo in risalni list (negladka  stran). 

Z rumeno barvo in s tankim čopičem na risalni list nariši najpomembnejše – osebo, ki 

opravlja poklic (dovolj veliko), nato pripomočke... Pazi, da bo ves risalni list zapolnjen. 

Nato se loti barvanja. Ko bo vse pomembno pobarvano, daj sliko sušit, šele nato 

pobarvaj ozadje. Na suho sliko napiši v desnem kotičku spodaj z velikimi tiskanicami  

(ne preveliko) svoje ime, fotografiraj in pošlji učiteljici na g mail. 

Amadej  S., opisano nalogo naredi s suhimi barvicami. 

GUM  
OCENJEVANJE ZNANJA - petje ljudskih pesmi  

TJA  
MED GRADIVI – 11.teden 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA  MAT 

MERJENJE  ČASA   

 Za merjenje časa uporabljamo uro in koledar. 

Časovne enote 

LETO  - 365  (366) dni 

MESEC – 31, 30, 28  (29) dni 

TEDEN – 7 dni 

1 DAN  - 24 ur (h) 

1 URA – 60 minut (min) 

1 MINUTA – 60 sekund (s) 

 

 

DOPOLDAN POPOLDAN 

3.25 15.25 

8.30  

 16.40 

 23.15 

 

 

 

 

 

 



Dan Predmet Učbenik, delovni 
zvezek, zvezek, UL 

Navodila za delo 

ČETRTEK, 
23.4.2020 

MAT  
SDZ/33, 34, 35 

 
priloga  
zvezek 

ČASOVNE ENOTE – TEDEN, DAN, URA 
Razmisli:  
Če ima teden 7 dni, koliko dni ima 6 tednov?          6 tednov  =  42  dni, ker je  6 . 7 = 42 

Koliko tednov ima 49 dni?                                       49 dni   =  7 tednov, ker je  49 : 7 = 7 

Reši naloge v SDZ/ 33, 34, 35 

Prepiši in reši prilogo v zvezek. 

SLJ SDZ/58,59,60,61 

zvezek SLJ 

KAKO SE PRIPRAVIMO NA GOVORNI NASTOP? 
Razmisli, zakaj je govorno nastopanje pomembno v vsakdanjem življenju. 
Razmisli, če lahko med govornim nastopom beremo besedilo. 
V SDZ/58 poglej nalogo 2. Ugotovi ali je deklica med govornim nastopom govorila knjižni 
jezik. Ali si jo razumel?  
SDZ/58 – naloga 3. Razmisli, kako lahko dopolniš, obogatiš svoj govorni nastop. 
SDZ/59- naloga 4. Natančno preberi in odgovori. 
SDZ/60 – naloga 5. V zvezek napiši kako  se pripraviš na govorni nastop – pomagaj si z 
nalogo na naslednji strani – Razmisli in odgovori. 
SDZ/61 – Reši in dopolni. 

NIT  priloga NIT V KRALJESTVU RASTLIN – ponavljanje in utrjevanje snovi 

O rastlinah si se že veliko naučil. Svoje  znanje boš tokrat preveril malo drugače. 

Odpravil se boš na raziskovalni sprehod. S sabo povabi starše, starejšega brata ali 

sestro.                                                                                                                                    

Poglej si naloge v Prilogi NIT ( učna gradiva 11. teden). Naloži si na telefon in sproti beri 

navodila. Odgovore zapiši v beležko ali zvezek, če si natisnil UL pa piši vanj. 

ŠPO Sprehod v naravo Pri NIT moraš narediti določene naloge, zato boš današnjo uro športa porabil za sprehod 

v naravo. Najprej se primerno obleči in obuj. Pripravi si vodo in stvari, ki jih potrebuješ pri 



NIT. Zaščiti se proti klopom in na glavo daj kapo. Razmisli kam se boš odpravil, da boš 

lahko naredil naloge. V gozdu se lahko igraš skrivalnice, tekaš po gozdnih poteh, plezaš 

po drevesih,… 

 

  
 

 

PRILOGA MAT – Zapis v zvezek 

DNEVI IN TEDNI 

5 tednov =_____dni, ker je  5 . 7 = 

8 tednov 2 dni =  58   dni, ker je  8  .  7  + 2 = 56  + 2 =  58 

4 tedni 5 dni  = _______dni, ker je _____________________ 

6 tednov 1 dan =  _____dni, ker je __________________ 

37 dni  =      5   tednov    2   dni, ker je  37   :  7   =   5  (2) 

75 dni  =   

46 dni =  

27 dni = 

 

 

 

 



 

 

Priloga NIT 

                           NARAVA JE NAJBOLJŠA UČITELJICA 

DANES JE KRASEN SONČEN DAN. ČAKA TE  SPREHOD PO GOZDU IN TRAVNIKU. 

 OPRAVITI BOŠ MORAL, KAR NEKAJ NALOG.  
1. PRIPRAVI SI :  

_      Priloga NIT  ali prepisana navodila 
– 2 BELA LISTA A4, trdo podlago za pisanje                         
– VOŠČENKO TEMNEJŠE BARVE ( ALI BARVICO), pisalo, 
– KOŠARICO ALI VREČKO 
– PLASTENKO VODE, DA NE BOŠ ŽEJEN                                  

 

   VSE ODGOVORE SPROTI ZAPIŠI V BELEŽKO ALI ZVEZEK!                  
1. naloga 

V GOZDU POIŠČI MAH. DOBRO OPAZUJ KJE RASTE.                                                                   
MAH DOBRO OPAZUJ, GA POTIPAJ, POVOHAJ. LAHKO SE SEZUJEŠ IN BOS STOPIŠ NANJ.    
Kaj opaziš?_____________________________________________________                        Napiši kaj rastline potrebujejo za rast. 
ODTRGAJ DELČEK MAHU IN OPAZUJ NJEGOVO ZGRADBO. 
Kaj opaziš? _____________________________________________________ 
SHRANI GA V KOŠARICO ALI VREČKO. 
 

2. naloga 
                    POIŠČI PRAPROT. DOBRO OPAZUJ KJE RASTE. 

ODTRGAJ EN LIST IN GA OPAZUJ. 
Kaj opaziš? _______________________________________________________ 
SHRANI GA V KOŠARICO ALI VREČKO. 
  

 



3. naloga 
• V GOZDU POIŠČI ZELO DEBELO DREVO IN GA POSKUŠAJ OBJETI. 
• POIŠČI DVE RAZLIČNI DREVESI. RAZMISLI V ČEM STA SI PODOBNI IN V ČEM SE RAZLIKUJETA (opazuj, potipaj, povohaj). 
 

        PODOBNOSTI       RAZLIKE 
 
 
 
 
 
 

 

• Z VOŠČENKO NAREDI ODTIS LUBJA DVEH RAZLIČNIH DREVES                                                 NADALJUJ! 
   ( Bel list položi na deblo in ga pobarvaj z voščenko. Opazuj vzorec.)                                      GOZD JE POMEMBEN ZATO, KER… 
 
                                                                                                                                                                   
• POIŠČI NASLEDNJA DREVESA:  HRAST, BUKEV, SMREKO, BOR, KOSTANJ  
Vsakega dobro opazuj ( lubje, drevesne liste, krošnjo) in odtrgaj en list ali iglice. 
Če pod drevesom najdeš storž ali kakšen drug plod ga poberi. 
Vse shrani v košarico ali vrečko.  
 
POIŠČI SVOJE DREVO, GA OBJEMI IN MU ZAUPAJ SKRIVNOST. 
 
 

4. naloga 
POIŠČI ŠTOR IN SE UDOBNO VSEDI. 
ZAPRI OČI IN PRISLUHNI ZVOKOM GOZDA. 
Kaj slišiš?_______________________________________________________ 
POGLEJ, ČE SO NA ŠTORU ŠE VIDNE LETNICE IN POSKUŠAJ UGOTOVITI, KOLIKO JE BILO STARO DREVO. 
_______________________________________________________________ 
 



 
 
 

5. naloga 
OB ROBU GOZDA POIŠČI BEZEG. 
POGLEJ V ČEM SE NJEGOVA ZGRADBA RAZLIKUJE OD DREVESA. 
NATRGAJ NEKAJ NJEGOVIH CVETOV.  
Kakšni so cvetovi? ________________________________________________ 
Povohaj jih!  
Daj jih v košarico ali vrečko. Doma jih posušite in iz njih pozimi pripravite zdravilni __ __ __. 
 

 
6. naloga 

ODPRAVI SE ŠE NA TRAVNIK. USTAVI SE OB ROBU TRAVNIKA IN GA OPAZUJ. 
Kaj opaziš?______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

                    POIŠČI  IVANJŠČICO.  NARIŠI  JO IN POIMENUJ NJENE DELE. 
 
 
                   NA TRAVNIKU POIŠČI TRI ŽUŽKOCVETKE IN TRI VETROCVETKE. 
     
                  Daj jih v košarico ali vrečko. 

 
7. naloga 

DOMA S POMOČJO LITERATURE ( učbenik NIT, knjiga, splet) POIMENUJ RASTLINE IN LISTE, ki si jih nabral. 
 
NA DVORIŠČU, NA TLEH PRIPRAVI RAZSTAVO.  
FOTOGRAFIRAJ KONČNI IZDELEK IN GA PO E-POŠTI POŠLJI SVOJI UČITELJICI.                                  

                                                                                                                                                          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETEK, 
29.5.2020 

       ŠPORTNI DAN  
     
      
 Navodila za delo so dodana med učna gradiva 11. teden – ppt predstavitev– 
ŠPORTNI DAN 
 
 



 

 

 

 

 

 

 


