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SPOZNAVANJE OKOLJA 2 uri 

1. Včeraj ste si prebrali in spoznali kako so živeli na gradu. Poskušaj odgovoriti 

na spodnja vprašanja. 

 Katero delo na gradu se ti zdi najbolj zanimivo?  

Ali so se v preteklosti tudi izobraževali za poklice, ki so jih opravljali, npr. pisar, 

vojak, vitez, perica, trgovec? 

Ali danes med nami še živijo graščaki, kralji, kraljice, princi, princese?  

Kako so se do danes lahko gradovi ohranili? Bi se ohranili, če jih ne bi vmes tudi 

obnavljali? 

2. Glasno si preberi spodnjo razlago. 

 V gradu so živeli kralji, kraljice, graščaki, ki so bili bogati. Poleg njih pa so živeli 

tudi drugi, ki so za njih delali ter skrbeli za varnost gradu ter grad branili pred 

sovražniki. Gradove so tudi gradili na vzpetini, da je bil varnejši. Okrog so 

zgradili obrambni zid ter skopali obrambni jarek z vodo.  

VAROVANJE GRADU: Na obrambnem zidu so bile ozke line. Vojaki so skoznje 

branili grad. Na obrambnem stolpu so stražarji pazili na grad in opazovali 

okolico gradu. Pred vstopom v grad so morali najprej spustiti dvižni most in 

dvigniti železna dvižna vrata.  

GRAJSKI PROSTORI IN DELO NA GRADU Grad je bil mesto v malem. Vsak 

prostor je bil nečemu namenjen. Ljudje pa so imeli različne poklice.  

Perice so prale perilo na roke. Svežo vodo so dobili iz vodnjaka.  

Služabniki so nosili vodo na ramenih.  

Grajski učitelj je učil otroke.  

Kovač je koval podkve za konje.  

Dojilja je dojila kraljičine otroke.  

Spletična je stregla kraljico in ji pomagala.  



Oproda je plemičev služabnik.  

Bogati gospodje in vitezi so imeli svoje znake – grbe. 

3. Še enkrat poglej sliko v učbeniku na strani 60 in 61. IZBERI si tiste (4), ki so ti 

najbolj všeč in reši nalogo v DZ na strani 47 

4. Predstavljaj si, da živiš v gradu. Opazuješ okolico. Pred gradom je stražar. Na 

dvižni most je prišel vitez. Mogoče se s stražarjem že poznata? ZAMISLI si, kaj 

se pogovarjata vitez in stražar. Pogovor zapiši v DZ str 48, 2. nal.  

5. 3. nalogo v DZ na strani 48 najprej poskusi rešiti sam. Potem pa se o njej 

malo pogovori s starši in jih prosi za pomoč. 

 

TURJAŠKI GRAD                                       LEVSTIKOV KOZOLEC V RETJAH 

 

TRUBARJEVA DOMAČIJA NA RAŠCI       STRITARJEVA KAŠČA V PODSMREKA 

MATEMATIKA 

Rešitev včerajšnjih računov. Poglej in pokljukaj. 
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Če imaš še vedno težave s pisnim odštevanjem, si poglej razlago na spodnji 

povezavi. 

 https://www.youtube.com/watch?v=u_Io0Zyzx_s 

 

2. V ZV reši str. 59. 

3. Ne pozabi na vsakodnevno utrjevanje poštevanke. Lahko rešuješ naloge v 

Moji matematiki. 

 

SLOVENŠČINA  

Pripoveduj  o svojem kolesu.  
 
Kakšno kolo imaš?  
Kdaj si ga dobili?  
Ali rad kolesariš?  
S kom kolesariš? 
Kdaj si se naučil kolesariti? 
Kdo te je naučil voziti brez pomožnih koleščkov?... 
 

1. Danes boš poslušal besedilo in odgovarjal na vprašanja. 

Klikni na spodnjo povezavo in pozorno poslušaj. 

https://www.ucimte.com/dodatnagradiva/880_24.Novo_Kolo.mp3 

2. Po poslušanju, lahko tudi večkrat, reši naloge na str. 57 v DZ. Potrudi se pri 

obliki zapisa. 

3. V DZ na str. 58 ob slikah pripoveduj o Gašperjevem doživetju. 

 

ŠPORT 

Če bi bili zdaj v šoli, bi zdaj pridno vadili za športno vzgojni karton: tek na 60m, 

na 600m, poligon nazaj, vesa, trebušnjaki, predklon, skok v daljino, taping. 

https://www.youtube.com/watch?v=u_Io0Zyzx_s
https://www.ucimte.com/dodatnagradiva/880_24.Novo_Kolo.mp3


Nekaj od teh vaj lahko izvedeš tudi doma: 

1. Tek na 60m in 600m 
 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 

-tekanje po gozdu  

2. Poligon nazaj 

  

 

Naloge: 

-gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, 
nazaj, levo, desno) 

-oponašanje gibanj živali, ki hodijo po vseh štirih 

 3. Vesa v zgibi 
 

 

Naloge: 

-plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru staršev 

-plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama) 

 

 

4. Skok v daljino iz mesta 

 

 

Naloge: 

-sonožno preskakovanje črt na tleh  

-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih 

-žabji poskoki 

-igra »Ristanc« 

-kolebnica 

 

5. Dvig trupa 
 

 
 

 

Naloge: 

-plezanje 

-plazenje 

-lazenje 

-skoki 

 


