
 

 

 

 

 

 

 Pozdravljeni učenci in učenke. 

Danes nas čaka matematika, dve uri slovenščine, in angleščina. 

Za začetek pa ena žabja risanka. UŽIVAJ.  

https://www.youtube.com/watch?v=bjCrf2rrvTk 

No pa gremo lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti. 

MAT 

1. Za začetek ponovimo delo s stotičnim kvadratom. 

                                                                    Se spomnite? Rešite nalogi. 

V stotični kvadrat vpiši manjkajoča števila. 

Lahko tudi ustno poveš manjkajoča števila. 
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https://www.youtube.com/watch?v=bjCrf2rrvTk


Reši spodnje naloge. Pomagaj si s stotičnim kvadratom. Glej primer. 

predhodnik     število       naslednik     

   39                 40              41  

Števila preberemo vedno od leve proti desni in če gredo po vrsti je 

naloga pravilno rešena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloge prepiši v zvezek in jih reši. 

71 je predhodnik števila______.             Predhodnik števila 50 je______. 

40 je naslednik števila________.            Naslednik števila 38 je_______. 

______ je predhodnik števila 22.            Predhodnik števila 61 je ______. 

2. V matematični zvezek prepiši in reši spodnji besedilni nalogi. 

Na travniku je rastlo 40 zvončkov, prav toliko trobentic in 10 narcis. 

Koliko cvetic je bilo na travniku? 

R: 

O:________________________________________________________ 

 Kovačevi so obirali grozdje. Lojze je prinesel 20 polnih košar, Anton 10 

košar manj, Jure pa je vztrajal do konca in prinesel v stiskalnico toliko košar 

grozdja, kot Lojze in Anton skupaj. Koliko košar grozdja je prinesel vsak od 

njih in koliko skupaj? 

 

R:     Lojze?                   Anton?                          Jure?                             

O:____________________________________________________ 

                                                                     Težkooooo?! 



3. Za konec pa reši naloge v delovnem zvezku strani 51., 52. in 53. 

Rešitve nalog pošljem, da ti lahko starši preverijo pravilnost nalog. 

 

SLJ-2 uri 

1. ura  

V berilu na strani 100 preberi najprej 2 x glasno in 1x tiho besedilo Ifigenije 

Simonović, Poljub za princeso kvakico. 

V zvezek za književnost na brezčrtno stran naredi miselni vzorec opis žabe. 

Pomagaj si s podatki, ki jih dobiš na spodnjih povezavah. 

http://www.ckff.si/projekti/interreg/dvozivke_pelophylax.php 

https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-

svet/dvozivke/brezrepe-dvozivke-anura/prave-zabe 

Oblikuj ključne točke. Glej primer.  

Opis živali smo že delali, tako, da ne bo težav. 

 

 

 

 - - 

 - - 

 - 
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- 
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                     - - 

ŽABA 

1. OPIS 

a. ZUNANJOST 

2. ŽIVLJENJSKI 

PROSTOR 

3. RAZMNOŽEVANJE 4. PREHRANA 

5. NEVARNOSTI 

6. POSEBNOSTI 

 

Sem (od 1 do 

6)piši le ključne 

podatke, ki jih 

najdeš na 

povezavah. 

Besede v 

okvirčkih od 

1 do 6 pa 

prepiši. 

http://www.ckff.si/projekti/interreg/dvozivke_pelophylax.php
https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/dvozivke/brezrepe-dvozivke-anura/prave-zabe
https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/zivalski-svet/dvozivke/brezrepe-dvozivke-anura/prave-zabe


2. ura 

Opis žabe si naredil/a. Sedaj pa ta opis predstavi staršem. Ko pa pridemo v 

šolo, ga boš pa še meni.  

Takole.  

Na spodnji povezavi si oglej risanko.       Angleščina gre? 

https://www.youtube.com/watch?v=H4HA0RmT2W0 

V zvezek za književnost na brezčrtno stran napiši z nalivnim peresom ime in 

priimek avtorice, ter z rdečo barvico naslov pravljice. 

Odlomek še 1x preberi. Nato pa se prepusti ustvarjalnosti in nariši žabje 

kraljestvo. 

 

 

 

 

 

 In še angleščina. Naloge za dve uri (torek in četrtek) ti pošilja učiteljica 

Marija. 

TJA 

 

CHASE THE RAINBOW (LOV ZA MAVRICO) 
 

V tem tednu bo naša angleščina potekala še bolj drugače. 

Sodelovali boste učenci od 1. do 3. razreda ter učiteljice vseh treh šol v Občini 

Kungota, prav tako učenci in učiteljice po Sloveniji, k sodelovanju pa lahko 

povabiš tudi svoje starše, sorodnike, prijatelje …  

V času izolacije otroci in odrasli po celem svetu na okna razstavljajo svoje 

izdelke mavric. Z mavricami in spodbudnimi napisi na oknih želijo širiti veselje 

in upanje v teh časih, otroci pa se lahko odpravijo na lov za mavricami. (Ne 

pozabite na ohranjanje varne razdalje do drugih oseb).  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H4HA0RmT2W0


Naloga: Ustvarite mavrico (ponovite barve po angleško in zapojte pesem Sing 

a rainbow) s spodbudnim napisom in jo »razstavite« na svojem oknu. Sami se 

odločite, katere materiale boste uporabil, kako velika bo mavrica, kaj bi radi 

sporočili z napisom … skratka bodite ustvarjalni. 
 

Kaj vse lahko napišete:  

 STAY SAFE (ostani varen) 

 STAY STRING (ostani močan) 

 BE HAPPY (bodi srečen) 

 STAY HOME (ostani doma) 

 STAY INSIDE (ostani notri) 

 SMILE (smej se) 

 STAY HEALTHY (ostani zdrav) 

 SPREAD HOPE (širi upanje) 

 WE WILL GET THROUGH THIS (prebrodili bomo to) 

 WE WILL BE OK (v redu bomo) 

 TRY TO BE A RAINBOW IN SOMEONE'S CLOUD (poskusi biti mavrica 

v oblaku nekoga) 

 STORMS DON'T LAST FOREVER (nevihte ne trajajo večno)  

 … Lahko pa napišete še kaj drugega.  

 

Prilagam nekaj fotografij mavric, ki že krasijo okna po svetu. Kakšna bo tvoja? 

Fotografiraj jo in prosi starše, da mi jo pošljejo na moj elektronski naslov: 

marija.kristan@triera.net.  

MISS  U! 

Lepo bodi in se oglasim naslednji teden. 

učiteljica Marija 

     

          

 

mailto:marija.kristan@triera.net


 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa smo prišli do konca današnjega dne. Upam, da so naloge šle in da ste še vsi 

zdravi. 

Tudi ta virus nas je spomnil na nekaj lepega. Na spodnji povezavi poslušaj 

besedilo znane čudovite pesmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=D_PbCQqh4Hs 

 

En velik objem in lepo bodite.  

učiteljica Jolanda 

https://www.youtube.com/watch?v=D_PbCQqh4Hs

