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ŠPO 

 
Gibanje na 
svežem zraku, 
gimnastične 
vaje 

 
Če je možno, pojdi ven in se razgibaj na svežem zraku. 
 
Ko prideš noter, naredi še gimnastične vaje. Vaje izvedi od 
glave proti nogam. Naredi tudi 10 počepov in 20 
trebušnjakov. 

 
SLJ 

 
Utrjevanje malih 
pisanih črk s in 
š – Slap šumi 

 
    Danes boš utrjeval/a mali pisani črki s in š. 

 
 DZ 3. del  stran 49, 50: 
 
- 7. naloga: Glede na svoje zmožnosti sestavi nekaj 

vprašanj in jih z malimi tiskanimi črkami napiši v 
zvezek. V zvezek napiši naslov Vaja. 
Primer: Kaj nosi Mišo? 

- 9. nalogo lahko izpustiš. 
 
 

 
SPO 
 
SPO 

 
Potujemo 

 

S starši se s pomočjo vprašanj pogovori o potovanju. 
 

1. Kaj pomeni beseda potovanje? 
2. Kako oz. s katerimi prevoznimi sredstvi lahko 

potujemo? 
3. Kako lahko potujemo na morje? Kaj pa k babici in 

dedku, ki živita v drugem kraju? 
4. Ali tudi ti potuješ? S čim? 
5. Katere vrste prometa poznaš? 
6. Kaj je zasebno prevozno sredstvo? 
7. Kaj je javno prevozno sredstvo?   
8.  Katera prevozna sredstva so javna? V čem se 

razlikujejo od zasebnih? 
 

Značilnosti javnih prevoznih sredstev: 
- Upravlja jih za to usposobljena oseba (voznik/-ca). 
- Imajo vozni red – vnaprej določen čas odhodov, prihodov. 
- Njihova pot je vnaprej določena. Ustavljajo na postajah. 
- Za vožnjo z njimi moramo kupiti vozno karto, s čimer plačamo 

vožnjo. 
 

             Med javnimi prevoznimi sredstvi se najpogosteje    
vozimo z avtobusom, kjer pa  moramo  upoštevati določena 
pravila. 
 
 
Pravila obnašanja za varno vožnjo v avtobusu 

Ljudje smo se dogovorili, kakšna naj bodo pravila obnašanja za 
varno vožnjo. Napisi in znaki na vozilu ali v njem nas opozarjajo 
na ustrezno obnašanje med vožnjo. 
 

Delo z učbenikom stran 30, 31. 
- Oglej si slike v učbeniku in presodi ter utemelji 

ravnanje oseb  v smislu upoštevanja pravil za varno 
vožnjo. 



Je potrebno upoštevati še kakšna pravila?  
 
 

Delo v brezčrtnem zvezku – prepiši miselni 
vzorec. 

- Potrebuješ dve strani, na sredino napiši naslov 
POTUJEMO. Piši z barvami in nalivnim peresom. 

 
V miselni vzorec nalepi/nariši sličice. 

 

 

 VZROKI 

POTOVANJE – JE POT IZ ENEGA KRAJA V  -NAKUPI, POČITNICE, ZASEBNA (avto) 

DRUG KRAJ                                                                  OBISKI 

 PREVOZNA SREDSTVA 

 

 POTUJEMO JAVNA (avtobus, vlak, letalo,..) 

 -VOZNIK 

VRSTE PROMETA -VOZNI RED 

 -DOLOČENA POT, POSTAJE 

KOPENSKI      VODNI        ZRAČNI -NAKUP KARTE 

                                                                                                                                            -PRAVILA OBNAŠANJA (NAPISI, ZNAKI) 


