
PONEDELJEK, 4.5.2020 

SPO 

Pri spoznavanju okolja se bomo še vedno ukvarjali s skrbjo za okolje. Napiši v 

zvezek za SPO, kako lahko ti poskrbiš za bolj čisto okolje. Naslov je SKRB ZA 

OKOLJE. 

 

SLJ 

Imeli ste en teden počitnic. Danes v berilu poiščite 2.odlomek iz Ostržka. 

Preberite ves odlomek. Nato si pripravite uro in začnite z branjem še enkrat. 

Izmeri, do kod prebereš v eni minuti. Nato vsak dan preberi prvo stran 2. 

odlomka Ostržka na strani 126 v berilu. 

 

GUM 

Danes se bomo pri glasbeni umetnosti naučili eno zelo doooolgoooo pesem. Tu 

je besedilo, pesem pa najdete tudi na spodnji povezavi ali na naši spletni strani. 

 

Pa ta pesem je preč,  

pa ne znamo je več,  

kdor še hoče zapet',  

mora skraja začet'.  

Hojla, hojla drija, 

hojla drija, hojla drija drom, 

hojla, hojla drija,  

hojla drija drom. 

 

 

 

Ne pozabi na angleščino. Poglej, kaj je pripravila 

učiteljica Maja. 

 

 



TOREK, 5.5.2020 
 

MAT 

Pri matematiki bomo nadaljevali s števili do 100. Poglej si posnetek na spodnji 

povezavi. Nato v zvezek za matematiko napiši naslov VEČJE, MANJŠE in prepiši 

spodnje naloge. V kvadratek vstavi znak >, < ali =. En primer je rešen, ostale 

rešite. Pošljite mi, prosim, rešitve. Veliko uspeha. 

Posnetek: https://youtu.be/5WdpDq0HC8U 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

SLJ 

Glasno beri 10 minut – predlagam, da bereš 2.odlomek Ostržka na strani 126. 

Nato pa si pripravi delovni zvezek za slovenščino. Poglavje vremenoslovec Tevž 

bomo obravnavali v šoli, vi pa danes poiščite poglavje Skrivališče in rešite 

naloge na straneh 88 in 89.  

 

 

 

26 37 < 

Večje, manjše 
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https://youtu.be/5WdpDq0HC8U


SPO 

Včeraj ste pisali, kako lahko vi poskrbite za okolje. Danes pa poglejte eno izmed 

oddaj Izodrom, ki je bila na sporedu v sredo, 22.4.2020 ob dnevu zemlje. Dobro 

poslušajte, kaj se dogaja z našim planetom, zaradi vplivov onesnaževanja. 

Oddajo najdete na spodnji povezavi.  

https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom?4d=174687797#modal 

 

 

Ne pozabi, da je danes na urniku tudi šport. Poglej, kaj je pripravila učiteljica 

Simona! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom?4d=174687797#modal


SREDA, 6.5.2020 
 

MAT 

Pri matematiki bomo danes nadaljevali z velikostnimi odnosi med števili do 

100. odprite delovne zvezke na strani 47 in rešite naloge na tej in na straneh 48 

in 49. Spodaj imate povezavo do razlage nalog. Če bo šlo brez razlage, lahko 

poskusite rešiti tudi brez. Veliko uspeha. 

Povezava do razlage: https://www.youtube.com/watch?v=IRVEnWc66ro&t=136s 

 

SLJ 

Glasno beri 10 minut – predlagam, da bereš 2.odlomek Ostržka na strani 126. 

Na vrsti je nova črka in sicer črka J. Pripravi si delovni list in si dobro poglej 

posnetek pisanja pisane črke J.  

Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=oa14cDNCB2c&t=11s 

Sedaj pa izpolni delovni list s črko J. Napiši eno vrsto velikih črk in dve vrsti 

malih. Spodaj imate fotografijo besed, ki jih vadi. Na delovnem listu je bil 

namreč tiskarski škrat in je besede pojedel. Tudi besedila ni potrebno pisati, ker 

ga tudi ni. Ko napišeš eno vrsto velikih in dve vrsti malih črk in zgornje tri 

besede, pa v zvezek napiši še po dve vrsti obeh črk in nato imena vseh vas v 

razredu. Spomni se, kako pišemo imena. Ne pozabi na vejice, saj bomo 

naštevali. Pošljite mi, prosim, rešitve. Hvala! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IRVEnWc66ro&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=oa14cDNCB2c&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=oa14cDNCB2c&t=11s


GUM 

Pri glasbi se bomo igrali z ritmom. Najprej si poglej posnetek. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zggih0BLYCI 

Sedaj pa si še sam pripravi rdečo in zeleno barvico, posodico in lahko začneš. Da 

naloga ne bo pretežka se poskušaj naučiti samo prva dva  ritmična vzorca, lahko 

poskusiš tudi s prvimi štirimi ali pa ob posnetku vse. Veliko uspeha. Ko se 

vidimo, bomo skupaj zaigrali. 

 

 

 

 

 

Ne pozabi, da je danes na urniku tudi šport. Poglej, kaj je pripravila učiteljica 

Simona! 

https://www.youtube.com/watch?v=Zggih0BLYCI
https://www.youtube.com/watch?v=Zggih0BLYCI


ČETRTEK, 7.5.2020 

Ne pozabi, da je prvo uro angleščina. Poglej, kaj je pripravila učiteljica Maja. 

MAT 

Danes pri matematiki nadaljujete s števili do 100.Naloge rešujte na straneh 50 

do 53. Na strani 50 so navodila za igro. Če želite, se jo lahko igrate s starši ali 

brati in sestrami. Naloge na straneh 51, 52 in 53 so problemske – takšne, pri 

katerih je treba kar malo razmisliti. Predlagam, da jih skušate rešiti sami. 

Spomnite se, kako je bilo, ko sem v razredu rekla, da prej ne delamo naprej, 

dokler vsi ne rešite naloge? Na koncu vam je vsem uspelo, ker ste se potrudili in 

premislili. Naj bo tudi tokrat tako. Če pa naloga res ne bo šla, pa lahko prosite 

starše za pomoč, ali pa me med 7.30 do 9.00 pokličete. Če starši delajo, me 

lahko pokličete tudi popoldan. Verjamem, da vam bo vsem uspelo, saj vas 

poznam. Le premislite! Veliko uspeha!  

 

SLJ 

Glasno beri 10 minut – predlagam, da bereš 2.odlomek Ostržka na strani 126. 

Nato odpri delovni zvezek pri poglavju Na igrišču (poišči v kazalu, na kateri 

strani je ta odlomek). Preberi in reši naloge.  

 

LUM 

Pri likovni umetnosti pa danes pospravite svoje sobe, pospravite igrače. 

Mogoče boste v sobi kaj spremenili? Mogoče kaj prestavili? Pri kosilu pa 

pripravite pogrinjek. Bodite ustvarjalni. 

Za tiste, ki pa radi ustvarjate, pa prilagam posnetek, kako ustvariti čarobni 

travnik. Če doma nimaš vodenih barvic, lahko za podlago uporabiš kakšno svojo 

idejo. Mogoče barvice? Voščenke? Listi iz revij, reklam? Dajte domišljiji prosto 

pot. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQ-

KBYBzkJo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PUUCsPDWlAbnq7CTnwuEmkh7Xov9sco2kohYz55MdmtN

lm--8EUZ7z28 

Dokazov o delu danes ni potrebno pošiljati. 

https://www.youtube.com/watch?v=fQ-KBYBzkJo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PUUCsPDWlAbnq7CTnwuEmkh7Xov9sco2kohYz55MdmtNlm--8EUZ7z28
https://www.youtube.com/watch?v=fQ-KBYBzkJo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PUUCsPDWlAbnq7CTnwuEmkh7Xov9sco2kohYz55MdmtNlm--8EUZ7z28
https://www.youtube.com/watch?v=fQ-KBYBzkJo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3PUUCsPDWlAbnq7CTnwuEmkh7Xov9sco2kohYz55MdmtNlm--8EUZ7z28


 


