
SLOVENŠČINA 

 

Ponedeljek 11. 5. 2020  

 

V elektronskem učbeniku za slovenščino na spletni strani 

https://www.lilibi.si/ na strani 66 preberi besedilo PRI 

ZOBOZDRAVNICI vsaj dvakrat ali večkrat. Nato odpri DELOVNI 

ZVEZEK na stran 102 in odgovori na vprašanja. Piši s celimi 

povedmi. 

 

Torek 12. 5. 2020  

V elektronskem učbeniku za slovenščino na spletni strani 

https://www.lilibi.si/ na strani 68 preberi besedilo  TILEN vsaj 

dvakrat ali večkrat. Nato odpri DELOVNI ZVEZEK na stran 103 

in odgovori na vprašanja. Piši s celimi povedmi. Če želiš, lahko 

tudi pišeš s pisanimi črkami. 

 

Sreda 13. 5. 2020  

Do petka 22.5. 2020 boš pripravil govorni nastop. 

OPIS OSEBE – govorni nastop,  čas izvedbe (datum nastopa): 22. 5. 2020 

Opiši člana svoje družine ( mama, oče, brat, sestra). Pripravi se na govorni 

nastop.   

Pomoč pri opisu osebe, o kateri boš pripovedoval-a. 

1. IME 
2. STAROST 
3. Kaj je po POKLICU (kaj dela, kje dela, kaj pri svojem delu uporablja)  

ali hodi v ŠOLO (razred)… 

 

4. ZUNANJI OPIS 
 postava(velika, srednje velika, močnejše postave, drobna…)  
 glava (obraz, lasje, oči, nos, posebna znamenja,..) 
 najpogostejša oblačila in obutev(športno, moderno, najljubša barva..)  
5. ZNAČAJ  

https://www.lilibi.si/
https://www.lilibi.si/


(je mirna, se redko razjezi, pogosto je dobre volje,  je zamerljiv, ima  smisel za 

humor,  je zabavna,  je dolgočasna,…) 

6. HOBIJI: s čim vse se ukvarja v prostem času  
7. ZANIMIVOST: Kaj dela osebo zanimivo?  

Svetujem ti, da si opis osebe napišeš na en list in se nato besedilo naučiš 

pripovedovati. Lahko si pomagaš tudi z besedilom Tilna v elektronskem 

učbeniku, ko boš sestavljal govorni nastop. 

Opis ustno obnavljaj, bodi pozoren, da ne ponavljaš besed. 
Tvoj govor naj bo jasen, razločen, dovolj glasen, brez »mašil« 
(mmmm, hmm). 
Opis osebe naj ne bo prekratek in ne predolg (2-3 minute). 

Osebo si lahko tudi narišeš, da ti bo lažje.  

 

 

 

Četrtek  14. 5. 2020  

Odpri delovni zvezek na strani 110 in 111. Kot vidiš, boš 

potreboval posnetek Tomažev svet. 

Posnetek dobiš na https://www.lilibi.si/ v SAMOSTOJNEM 

DELOVNEM ZVEZKU ZA SLOVENŠČINO 2. DEL NA STRANI 58 

DOBER TEK (zgoraj desno od naslova). 

Po ogledu reši naloge v delovnem zvezku. 

 

Petek  15. 5. 2020  

Mala in velika pisana črka J. Starši naj ti napišejo v črtasti 

zvezek ali na list 3 velike in 3 male pisane črke J. Pomagate si 

lahko na povezavi https://www.lilibi.si/  poiščete ŠOLSKA 

ULICA 1-2; SLOVENŠČINA, DEŽELA ABC, PISANE ČRKE;J; 

KAKO NAPIŠEM TO ČRKO? 

Lahko si tudi pomagate s spodnjim linkom. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html 

https://www.lilibi.si/
https://www.lilibi.si/
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


Če boš imel težave prosi mamico ali očeta, da ti na veliko 

napiše črko v brezčrtni zvezek. Ti jo nato prevleci z različnimi 

barvicami. 

Za vajo prepiši še spodnje besede v zvezek: jezik  jagoda golob  

Janja  Gorazd 

 

 

MATEMATIKA 

 

Ponedeljek 11. 5. 2020  

V delovnem zvezku na strani 94 rešujete 10., 11. in 12. nalogo. 

 

Torek 12. 5. 2020  

Poglejte si spodnji posnetek, ki ga je pripravila učiteljica Irena 

Mučibabić. 

https://youtu.be/vS_s_mBGEw8 

Po ogledu posnetka rešujete naloge v delovnem zvezku na 

strani 104. 

 

Sreda 13. 5. 2020  

Rešujete naloge v delovnem zvezku na strani 105. 

 

Četrtek 14. 5. 2020 

Poglejte si spodnji posnetek, ki ga je pripravila ena od učiteljic. 

 https://youtu.be/ZgohdfhRIOs 

Po ogledu posnetka rešujete naloge v delovnem zvezku na 

strani 106. 

 

https://youtu.be/vS_s_mBGEw8
https://youtu.be/ZgohdfhRIOs


SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Ponedeljek 11. 5. 2020  

V delovnem zvezku na strani 108 in 109 rešite 1. in 2. nalogo. 

Lahko si pomagate s prehrambeno piramido, ki ste jo prerisali 

iz učbenika. 

Sreda 13. 5. 2020  

To kar boste videli v spodnjem posnetku ne sodi ravno med 

najbolj zdrave jedi. Vem pa, da vas večina to ima zelo rada. Če 

vam mamice dovolijo, jih pa presenetite z njihovo pomočjo. 

Res, da je materinski dan že mimo, pa vseeno. 

https://youtu.be/MKzQoUKTUFE 

 

Četrtek 14. 5. 2020  

V delovnem zvezku na strani 114 reši 1. nalogo. 

 

 

ŠPORT 

 

Ponedeljek 11. 5. 2020  

 TEDENSKI IZZIV 

https://youtu.be/srSi8LpWeRs 

 

https://youtu.be/MKzQoUKTUFE
https://youtu.be/srSi8LpWeRs


 

 

Torek 12. 5. 2020 

 

Domači OVIRATLON😊 

Sestavite svoj domači poligon. Uporabite vse kar vam je pri 

roki. 



Ideja: 

https://www.youtube.com/watch?v=gp4QN2IEpH4&app=deskt

op 

 

 

Petek 15. 5. 2020  

https://youtu.be/akaOHaSdYi4 

 

GLASBENA UMETNOST 

Četrtek 14. 5. 2020  

Na spodnji povezavi prisluhnite prijetnim zvokom. Pa da vidimo 

katerih inštrumentov? 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/69847323 

 

Petek 15. 5. 2020  

Mladi glasbeni talenti 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/174261418 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Torek  12. 5. 2020  

Če želite si naredite   

https://youtu.be/C0Rugzrpgv8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gp4QN2IEpH4&app=desktop
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https://youtu.be/akaOHaSdYi4
https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/69847323
https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/174261418
https://youtu.be/C0Rugzrpgv8


 


