
SLOVENŠČINA 

 

Ponedeljek 4. 5. 2020  

PREBERI BESEDILO.  

 

NA MORJU 

Tomaž je sedel na obali. Na glavi je imel masko za potapljanje. Ni hotel v vodo, ker 

se je bal valov. Potem je vseeno previdno stopil v morje. Z masko je pogledal pod 

vodo. »Kita ni, je pa pod vodo tudi voda,« je rekel ponosno. 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA S CELO POVEDJO. 

1. KJE JE BIL TOMAŽ? 

 

 

 

 

 

2.  ČESA SE JE TOMAŽ BAL? 

 

 

 

 

 

3. KAJ JE TOMAŽ VIDEL POD VODO? 

 

 

 

 

 

 

 

NE POZABI 

NA KONČNA 

LOČILA. 



GUSARJI 

Ko je oče odprl vrata stanovanja, je zaslišal čudne glasove. Pogledal je v sobo. Vse 

je bilo razmetano. Tri čudne podobe so skakale po posteljah. Na glavah so imele  

privezane mamine rute, okrog oči in po licih s bile črno pobarvane. V rokah so držale 

kuhalnice in z njimi mahale po zraku. Okno v sobi je bilo odprto. Naslednji dan je 

očeta ustavil sosed in prijazno vprašal: »Ali so bili včeraj pri vas na obisku gusarji?« 

»Žal so bili res,« je v zadregi odgovoril oče. »Danes pa pospravljajo za njimi in se 

učijo, kako nisi gusar.« 

V SPODNJI NARIŠI ALI NAPIŠI, KAJ POČNEŠ, KO SI SAM/-A DOMA. 

PREGOVOR PRAVI: »KADAR MAČKE NI DOMA, MIŠI PLEŠEJO.« RAZLOŽI GA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torek 5. 5. 2020  

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

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

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

https://www.lilibi.si/


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

KAKO NAPIŠEM TO ČRKO? 

Lahko si tudi pomagate s spodnjim linkom. 

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. 

 

Sreda 6. 5. 2020  

V elektronskem učbeniku za SLOVENŠČINO na strani 64 si oglej 

sličice, ki predstavljajo ZDRAVE NAVADE. V črtasti zvezek 

napiši vsaj eno poved za vsako sličico. Imena oseb si izmisli. 

 

Petek 8. 5. 2020  

Odpri delovni zvezek na strani 96 in 97. Za reševanje nalog boš 

potreboval posnetek TOMAŽEV SVET. Posnetek najdeš v 

SAMOSTOJNEM DELOVNEM ZVEZKU ZA SLOVENŠČINO 2. 

del na strani 49. 

 

 

MATEMATIKA 

 

Ponedeljek 4. 5. 2020  

SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 

Poglejte si spodnji posnetek, ki ga je pripravila učiteljica Irena 

Mučibabić. 

https://youtu.be/bkNOemil9u4 

V delovnem zvezku na strani 91 reši naloge. 

 

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
https://youtu.be/bkNOemil9u4


Torek 5. 5. 2020  

V elektronskem učbeniku za matematiko na strani 75 reši 

naloge. Nato v delovnem zvezku na strani 92 reši še 3. in 4. 

nalogo. 

 

Sreda 6. 5. 2020  

Poglejte si spodnji posnetek, ki ga je pripravila učiteljica Irena 

Mučibabić. 

https://youtu.be/sxMyJwT2j5s 

Po ogledu posnetka rešujete naloge v delovnem zvezku na 

strani 93. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Ponedeljek 4. 5. 2020  

V elektronskem učbeniku na strani 63 in 68 si oglej sličice in 

preberi dobro besedilo. Nato v delovnem zvezku na strani 100 

in 101 reši naloge. Tretjo nalogo boš opravljal cel teden. 

 

Sreda 6. 5. 2020  

V elektronskem učbeniku na strani 69 si preberi o zdravi 

prehrani. V velik brezčrtni zvezek preriši prehrambeno 

piramido. 

Lahko jo tudi narediš po svoje in sicer: IZ REKLAMNIH REVIJ 

IZREŽI SLIČICE IN JIH NALEPI NA PRAVO MESTO. 

 

 

 

 

https://youtu.be/sxMyJwT2j5s
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Torek 5. 5. 2020 

 

 

 

 

 

 



 

Petek 8. 5. 2020  

 

Če nimaš balona, ga lahko nadomestiš z žogo. 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

Petek 8. 5. 2020  

V delovnem zvezku na strani 83 preberi večkrat pesem Otona 

Župančiča RAC, RAC, RACMAN. 

Zvočni posnetek najdeš v ŠOLSKI ULICI 1-2; GLASBENA 

UMETNOST; PESMICE 2;  

Pesem ob posnetku tudi zapoj. 

 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN – ČIŠČENJE OKOLICE 

Četrtek 7. 5. 2020 

 

Prav gotovo ste opazili v vaši bližnji okolici kakšne smeti 

oziroma odpadke. Prosi nekoga od staršev, da se odpravi s 

teboj na daljši sprehod. S seboj si vzemita vrečo za smeti in 

rokavice. Naj bo prijeten sprehod združen še s koristnim delom. 

Za zaključek naravoslovnega dneva nariši in napiši:  

Kaj vse ste doživel na čistilni akciji? Kdo je šel z vami? Kam ste 

šli? Ali ste imeli veliko dela? Kako ste se počutili, ko ste nekaj 

dobrega naredili tudi za naravo? 

Risbice in spise mi pošljite po elektronski pošti. Tisti, ki se boste 

še posebej potrudili, bomo vaše izdelke objavili v šolskem 

glasilu Mehurčki. Risbice, vam bom tudi upoštevala kot izdelek 

pri likovni umetnosti. 

 

 


