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Pozdravljeni moji drugošolci! 

Kako kaj gre? Ste dobro? Snežaka ste že naredili? Kot vidite 

teta Zima je letos malo zamudila s snegom, kajne? Ampak 

vseeno bolje kot nič. Upam, da ste kaj na snegu in da se 

sankate, kepate in kaj zanimivega počnete. 

Vesela sem, da ste mi nekateri poslali v pregled naloge, ki jih 

uspešno delate. Lepo je videti vaše delo, čestitam! Kar tako 

naprej! 

V nadaljevanju sem vam pripravila učno snov še za četrtek in 

petek. V mapo Dodatne naloge sem vam priložila 2 zgodbici, ki 

jih lahko preberete za kratek čas. Anica in grozovitež pisateljice 

Dese Muck je bila letos predlagana za Cankarjevo tekmovanje. 

To ni obvezno, je bolj za popestritev in kratek čas. Če bom 

našla še kaj zanimivega, vam bom objavila v omenjeni mapi, 

tako da pridno spremljajte. 

Lep zimsko spomladanski pozdravček! 

                                                                  Učiteljica Kristina 

SLOVENŠČINA 

 

Četrtek 26. 3. 2020  

V elektronskem učbeniku si na strani 58 preberi besedilo z 

naslovom Pikapolonica. Besedilo preberi večkrat. V delovnem 

zvezku na strani 67 reši 1. nalogo. 

 

Petek 27. 3. 2020 (2 uri) 

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

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

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

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

KAKO NAPIŠEM TO ČRKO? 

https://www.lilibi.si/
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Če boš imel težave (predvsem pri veliki pisani črki L)prosi 

mamico ali očeta, da ti na veliko napiše črko v brezčrtni zvezek. 

Ti jo nato prevleci z različnimi barvicami. 

 

ZGODBA O FERDINANDU BERILO STRAN 88 IN 89 (ODLOMEK) 

Če berila slučajno nimaš, si pomagaj z elektronskim. Odlomek 

preberi večkrat in odgovori na zadnje vprašanje v odlomku. 

No, če bi vi bili čmrlj, pa bi bik sedel na vas, kaj bi storili? 

Odgovor napiši v velik brezčrtni zvezek. Napiši vsaj 3 povedi. 

Lahko tudi nadaljuješ zgodbico. Ne pozabi v zvezek napisat 

naslova ZGODBA O FERDINANDU in imena pisatelja. Na koncu 

še nariši, to kar si napisal. 

  

 

MATEMATIKA 

 

Četrtek 26. 3. 2020  

V delovnem zvezku na strani 53 in 54 rešuješ naloge. 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 

Četrtek 26. 3. 2020 

V brezčrtni zvezek ali na list si prepišite spodnji miselni vzorec. 

Lahko tudi kaj še narišete.    
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GLASBENA UMETNOST 

Četrtek 26. 3. 2020 

V delovnem zvezku na strani 58 preberete besedilo pesmi 

ZVONČEK IN TROBENTICA. Ko boš besedilo prebral, ga preberi 

še enkrat in upoštevaj kroge. Tam kjer so majhni krožci vsak 

zlog zaploskaš-besede zloguješ. Pri večjem krogu pa z nogo 

udariš ob tla, kajti ti zlogi so nekoliko daljši. 

Z modro barvico pobarvaš samo manjše krožce, ki predstavljajo 

KRATKO DOBO.  

Doma lahko tudi ritmiziraš besedilo s svojimi inštrumenti. 

Namesto palčk uporabi 2 debelejši barvici (barvici uporabljaš za 

manjše krožce – KRATKO DOBO). Triangel pa lahko nadomesti 

kozarec ob katerega udariš z barvico (kozarec z barvico 

uporabiš za večje kroge, ki jih nisi pobarval – DOLGA DOBA). 

Pesem izrekaš po zlogih in poleg še igraš na glasbila. Bo šlo? 

Preizkusi se. Pesmici lahko dodaš tudi svojo melodijo. 

 

Petek 27. 3. 2020 
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GLASBENI SPOMIN 

https://youtu.be/vmMGBy4XLAg 

 

ŠPORT 

Pojdi ven na sneg in uživaj! Če pa slučajno ne boš mogel ali pa 
bo deževalo lahko narediš te vaje. 

 

https://youtu.be/vmMGBy4XLAg
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