
 

 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni.  Upam, da ste še vsi zdravi.  

Verjamem, da ste do sedaj opravili delo, ki sem vam ga poslala.  

Če kdo izmed vas potrebuje pri kateri učni snovi dodatno razlago mi naj piše po 

elektronski pošti.   

 

 

Prav tako sem vesela, da se mi po elektronski pošti redno javljate in pokažete 

kaj in kako delate.   

 

Pred nami je četrtek in kar nekaj dela. Najbolje je, da se ga lotimo po vrsti. Na 

urniku imamo 2 uri slovenščine, šport, matematiko in angleščino.  

SLJ 2 uri 

1.ura 

Danes boš poiskal/a Čitanko. Najprej boš na strani 28 in 29 prebrala besedilo z 

naslovom Pomočnik. Besedilo preberi 2x glasno in 1x tiho.  

Potem boš označil/a ali pobarval/a smeškota, ki označuje tvoje branje.  

Besede izgovorjavam razločno.     

Berem glasno in gladko.      

Daljše besede preberem brez zatikanja.      

 

Sedaj pa reši še spodnje naloge (1., 2., 3., 4. in 5.). 



Pri 5. nalogi pa boš potreboval/a malo pomoči. Naloga zahteva, da dopolni 

poved z besedicama s ali z. O tem smo že govorili, bi te pa rada spomnila na 

tisto smešeno poved  

ta   suhi   škafec   pušča  =  pišemo  s . 

Glej primer. 

 

 

 

 

 Luka ___s__ ključem zaklepa vrata. 

 

Mama težko piše __z___ levo roko. 

 

Pogledam prvo črko naslednje besede. Ta je l-levo. Pogledam zgornjo poved, 

če je kje obarvana črka l. NI. Torej spada na črto predlog Z 

Tako sedaj boš lažje delal/a naloge. Če kaj ne razumeš mi piši po elektronski 

pošti.  

 

2.ura 

Spodaj imaš sličice, ki prikazujejo različne premete in živali. V zvezek za jezik 

napiši, kaj prikazuje sličica. To besedo, ki jo boš napisal/a uporabi v 

povedi. Glej primer. 

 

medved 

V gozdu živi velik medved. 

Kateri predlog vstavim na črto? S ali z? Najprej 

moram pogledati s katero črko se začne 

naslednja beseda KLJUČ-s K. Vidim, da imam 

v zgornji povedi obarvano črko K. Zato na črto 

napišem črko S. 



 

  

     

  

ŠPO 

Najprej malo ogrevanja. Pošiljam povezavo za pesem s katero se boš ogrel 

(ples). 

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

 

Sledi razgibanje z gimnastičnimi vajami. V roke vzemi vrvico in izvedi vaje. 

Najprej vaje za glavo, roke, zgornji del trupa, boki, noge… 

Ponovi skakanje s kolebnico. S kolebnico skačeš naprej in nazaj. Poskušaj 

skakati neprekinjeno 5x naprej in 5 x nazaj. 

 

In še vaja za umiritev. Na spodnji povezavi poslušaj glasbo. Globoko vdihni 

in nato počasi izdihni. To ponovi 3 x . 

https://www.youtube.com/watch?v=ghd-Fckttus 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wWAmupjsEBo
https://www.youtube.com/watch?v=ghd-Fckttus


MAT 

Za začetek bomo ponovili števila do 100. Števila na spodnji nalogi boš 

napisal/a v matematični zvezek. Pomagaj si s številskim trakom ali stotičnim 

kvadratom.                                  

                         Ti dve manjkata, zato jih ti napišeš. 

 

 Vaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Števila bereš navpično. V prvem 

stolpcu so števila  24, 25, 26, 27,  

28, 29, 30, 31, 32 in 33. Bo šlo?  



Nato vzemi barvice in pobarvaj z: 

 

 

 

 

 

 

Reši še spodnjo nalogo. Nalogo napiši v zvezek. Pazi na zapis števil. Glej 

primer.  

 

 

 

 

 

 

  



Določi predhodnik, naslednik in število. Nalogo prepiši v zvezek. 

 

 

 

 

 

V zvezek prepiši spodnjo nalogo in vstavi znak >, =  in  <. 

 

 

 

 

 

 

 

V delovnem zvezku za matematiko pa na strani 48 reši obe nalogi. 

Tako, mi smo končali. Naloge za angleščino ti pošilja še učiteljica Marija. 

 

TJA 

Pozdrav, 

ti je bila risanka všeč? Meni je zelo. Moja hči jo zelo rada gleda, sicer v 

slovenščini.  

Danes pa sem zate pripravila igre. Da, igre. Računalniške igre. 

Pojdi na stran: 

https://interaktivne-vaje.si/ 

https://interaktivne-vaje.si/


 

Poišči  angleščino od 1. do 3. razreda. Poišči si igre in jih igraj, predvsem tiste 

o številih. Upam, da bo vse delovalo. 

 

Včeraj je snežilo. Se še spomniš zimskih oblačil v angleščini? A hat, a scarf, 

gloves, a coat, boots. Če si že pozabil/a, nič hudega.  

Da se spomniš, si poglej risanko o pujsi Pepi, ki se zunaj igra na snegu. Z njo 

ponoviš tudi nekatere dele telesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=RbKPdwBOPF8 

Če je zunaj še sneg, se opravi ven in tudi sam/a naredi majhnega snežaka. Ko 

se oblačiš v zimska oblačila, jih ponovi v angleščini 

 

Prepoj pesmice, ki smo se jih učili. Povezave sem poslala prejšnji teden. 

Lepo bodi in se oglasim naslednji teden. 

učiteljica Marija 

 

No, zdaj pa smo res prišli do konca. Jutri je petek in potem malo počitka. Za 

konec pa še ena pesem za vse vas, ki mi pomagate z učenjem na daljavo in 

mi pošiljate fotografije, pozdrave in video posnetke. Hvala. 

https://www.youtube.com/watch?v=42WTpOkB8mw 

                                      Lepo bodite in ostanite zdravi. 

 učiteljica Jolanda 

https://www.youtube.com/watch?v=RbKPdwBOPF8
https://www.youtube.com/watch?v=42WTpOkB8mw

