
 

  

 

 

 

 

 

  

 

Pozdravljeni drugošolci. 

Danes je torek in na urniku je matematika, dve uri slovenščine ter angleščina. 

MAT 

Za začetek ponovimo. V zvezek napiši samo račune, ki veljajo za spodnje 

slike. 
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Račune prepiši v zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

V delovnem zvezku reši naloge na strani 63. Pomagaj si s stotičnim 

kvadratom. 

Malo oddiha. Klikni na spodnjo povezavo. 

https://www.youtube.com/watch?v=v8JRzXCFHrw 

 

 

 

SLJ 2 uri 

Danes bomo delali s Čitanko. Odpri jo na strani 32 in 2x glasno preberi 

besedilo. 

Reši naloge. Za 7 nalogo se moraš spomniti, kako se piše vabilo. Glej 

primer.  

Tako, sedaj pa bo šla tudi 7. naloga. Ostale naloge pa niso težke.  

                                                                                           31. december 2019 
Vabilo 
 
Draga babica! 
 
V nedeljo, 20. 1. 2020, te vabim na praznovanje svojega rojstnega dne. 
Zabava bo ob 17. uri, pri meni doma. 
Lep pozdrav                                           
                                                                                               

  Metka 

https://www.youtube.com/watch?v=v8JRzXCFHrw


In še angleščina. Ponovno je učiteljica Marija poslala delo za 2 uri, torej za 

torek in četrtek. 

TJA 

Pozdrav, 

kako si? Hvala za mavrice. Veliko sem jih dobila. Bili ste zelo iznajdlivi. Tisti, ki 

mi je še niste poslali, mi jo še dajte. 

Ta teden pa bomo posvetili veliki noči, ki je pred nami.  

Po angleško se ji reče Happy Easter (hepy istr). 

 

 

Z veliko nočjo je povezanih veliko stvari. Pa poglejmo (Izgovorjavo sem 

napisala v oklepaju poševno). 

 

 

VELIKONOČNI ZAJČEK – 

EASTER BUNNY/RABBIT 

(istr bani/rebit) 

 

VELIKONOČNA JAJČKA – 

EASTER EGGS (istr egs) 

 

KOŠARA – BASKET  

(basket) 

 



Za veliko noč se radi posladkamo s ČOKOLADNIMI JAJČKI - CHOCOLATE 

EGGS (čoklet egs). 

 

Na spodnji povezavi si poglej pravljico o Velikonočnem zajčku. Samo na kratko 

ti predstavim zgodbo. 

 

 

Zgodba o velikonočnem zajčku. 

Pozimi je starejši par, ki je živel v majhni hiški, barval jajčka različnih barv. Nato 

je nabral slamo in iz nje naredil košare. Prve spomladanske dni je naredil 

čokoladna jajčka. Pri vsem tem ju je opazoval zajček.  

Na veliko noč je starejši par, kot vsako leto, odnesel košare z jajčki vsem 

otrokom v vasi. Seveda ju je zajček opazoval.   

Čez eno leto je bilo ponovno vse pripravljeno za otroke za veliko noč. Ker je 

par  še vedno spal, zato se je zajček odločil, da napolni košare z jajci in jih 

razdeli otrokom v vasi.  

Naslednje leto je zajček pripravil vse za otroke ob veliki noči. Starejši par pa 

mu je pomagal. Čez čas mu starejši par ni mogel več pomagati. Zajček se je 

odločil, da ne bo več živel pri njiju, saj je vedno več otrok poznalo njegovo 

skrivnost.  Našel si je nov dom v gozdu. Za veliko noč so mu pomagali prijatelji 

https://www.youtube.com/watch?v=xP__j1Fviaw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xP__j1Fviaw


zajčki pripraviti vse za otroke. Tako zajček vsako leto za veliko noč otrokom 

prinese jajčka.   

 

Tvoja naloga za te teden je, da v zvezek napišeš naslov 

HAPPY EASTER (Velika noč) 

Nariši in napiši naslednje: 

EASTER BUNNY/RABBIT (velikonočni zajček,) BASKET (košara), EASTER 

EGGS (velikonočna jajčka), CHOCOLATE EGGS (čokoladna jajčka). 

Nato napiši naslov pravljice: The story of the Easter Bunny. Nariši nekaj iz 

pravljice. 

Čez cel list v zvezku nariši velikonočno jajce in ga okrasi z vzorčki. Tukaj je 

primer velikonočnih jajčk. Ti ga nariši z barvicami, da bo lepo pisano.  

 

 

Na tej povezavi se lahko igraš igro SPOMIN – MEMORY GAME.   

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-

pairs/easter 

Lepo bodi in se oglasim naslednji teden. Najverjetneje se tudi vidimo preko 

posnetka 

učiteljica Marija  

 

 

Tako, prišli smo na konec današnjega dne. Komaj čakam, da se ponovno 

vidimo preko video povezave. Dobimo se v torek ob 10. uri, ko bomo predelali 

matematiko.  

Do takrat pa vse dobro in zdravi ostanite. 

  

učiteljica Jolanda 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/easter
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/easter

