
Pozdravljeni učenci in učenke. 

 

Pa smo spet nazaj. Verjamem, da ste si med počitnicami nabrali moči za 

zaključek šolskega leta. Do poletnih počitnic nam je ostalo le še 7 tednov in 3 

dnevi. 

 

V tem tednu boste imeli dan dejavnosti – kulturni dan. Obiskali boste železniški 

muzej: 
https://www.youtube.com/watch?v=94N3E47J_1g  

Po ogledu muzeja iz lego kock ali odpadne embalaže (različne škatle, zamaški…) 

naredite vlak. Svoj izdelek boste lahko predstavili v četrtek na video srečanju. 

 

V delovnem zvezku za slovenščino rešite: 

 

Ob potoku (stran 69) – Oglejte si sličice. Ustno odgovorite na vprašanja. 

Odgovore tvorite v celih povedih. V črtani zvezek za slovenščino zapišite naslov 

Ob potoku in z malimi tiskanimi črkami zapišite odgovore na vprašanja.  

 

Velika začetnica (stran 70) – Z veliko začetnico pišemo začetek povedi, imena, 

priimke, imena krajev rek (Matej, Klara, Hribar, reka Sava, Gabrovka). 

Upoštevajte pravilo in z malimi tiskanimi črkami prepišite povedi. Veliko 

začetnico zapišite z rdečo barvico. 

 

Za bistre glave (neobvezna naloga, stran 72) 

 

V prihajajočem tednu zapišite novico – v črtani zvezek napišite naslov Novica in 

zraven pripišite datum. Zapišite vsaj eno poved več kot v tednu pred 

počitnicami.  

 

V črtani zvezek napišite naslov Prepis in s pisanimi črkami prepišite naslednje 

povedi: 

 

Zvone ima zvonec v novi veži. Simona nese rumeno vrečo. V vreči ima sivo uro.  
 

Vsak delovni dan v tednu berite in izpolnjujte bralni list. Bralni list izdelajte sami 

v zvezek za slovenščino. Svoje branje posnemite in posnetek poslušajte. Potem 

po kriterijih uspešnosti svoje branje s pomočjo obrazkov vrednotite. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=94N3E47J_1g


 

Za utrjevanje računanja z dvomestnimi števili boste reševali naloge v delovnem 

zvezku za matematiko na straneh 24, 25, 26 (neobvezna naloga), 27, 28, 29, 30. 

Pri računanju si pomagajte s palčkami, denarjem ali stotičnim kvadratom. 

Število, ki ga dodate ali odvzamete, vedno razdružite na desetice in enice. To 

lahko naredite v mislih ali pa si pomagate z rokicami in nogicami: 

 

82  -   31  =  52 - 1 = 51 
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46  +   32  =  76 + 2 = 78 

 

Izberite si tri pesmice, ki smo se jih učili. Pesmice prepevajte. Spremljajte jih s 

ploskanjem, udarjanjem po kolenih, tleskanjem. Če ste pred počitnicami 

pripravili koreografijo na svojo najljubšo pesem, zaplešite. 

 

Kadarkoli boste med delom utrujeni, se razgibajte: 
https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno 

 

Če si posnetka ne morete ogledati, vzemite najljubšo plišasto igračo in začnite: 
 

1. Stoja razkoračno: pliška primi z obema rokama nad glavo in z njim riši velike kroge z 
zgornjim delom telesa pred seboj: 5 x v levo, 5 x v desno. 

2. Stoja skupaj: pliška podajaj iz roke v roko pod dvignjeno nogo. Menjaj nogi: 5 x z levo, 5 x z 
desno. 

3. Stoja razkoračno: stegni roki pred seboj in drži pliška. Sukaj trup levo in desno 5 x v levo, 5 
x v desno. 

4. Stoja razkoračno: 10 počepov z iztegnjenimi rokami s pliškom pred seboj. 

5. Stoja razkoračno: pliška primi v desno roko in se v predklonu dotakni prstov na stegnjeni 
levi nogi. Enako še z levo roko do desne noge: 5 x v levo, 5 x v desno. 

6. Skok čez pliška na tleh: bočno-sonožno 5 x v levo, 5 x v desno. 

7. Stoja skupaj: s pliškom kroži 5x okoli bokov, 5 x okoli kolen, podajaj si ga iz roke v roko.  

8. Zajčji poskoki: s pliškom med koleni poskakuj naprej in nazaj – 10 x.  

9. Stoja na eni nogi (štorklja): dvigni pliška z obema rokama nad glavo, štej do 5, zamenjaj 
nogi. 

10.  Pliško na glavi: hodi 5 korakov naprej kot po vrvi in 5 korakov nazaj. Pliško naj ne pade na 
tla! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno


Oglejte si oddajo Izodrom. 

 

V časopisu, na spletu ali televiziji poiščite vremensko napoved in jo preberite. 

Kakšno vreme napovedujejo vremenoslovci? 

 

Vremensko napoved si lahko ogledate tudi na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=aA4e0gXUnBE 

 

Še nekaj več o vremenu in napovedovanju vremena lahko izveste: 
https://www.youtube.com/watch?v=0do70C0qbZw 

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

 

Vsak delovni dan v tednu spremljajte vreme in svoja opažanja z vremenskimi 

znaki vpisujte v preglednico (priponka). Preglednico ni potrebno tiskati, sami jo 

narišite v zvezek za spoznavanje okolja. 

 

Izdelajte vetrnico iz papirja. Navodilo boste našli na povezavi  
https://www.zdravko-lidl.si/wp-content/uploads/2016/05/Zdravko_vetrnice_download-1.pdf   
ali:  
https://www.youtube.com/watch?v=4ufBW5Cfpgw  

 

Pri izdelavi vetrnice prosite nekoga od odraslih za pomoč. Z vetrnico pojdite ven. 

Kako lahko svojo vetrnico poženete v gibanje?  

- Pihnite nežno v vetrnico. 

- V vetrnico pihnite močneje. 

Kdaj se je vetrnica zavrtela hitreje? 

 

- Pihnite v smeri vetrnice, da lopute ujamejo »veter«. 

- Pihnite v smeri, da lopute »vetra« ne ujamejo. 

Kdaj se je vetrnica zavrtela hitreje? 

 

- Hodite z vetrnico v roki. 

- Tecite z vetrnico v roki. 

Kdaj se vetrnica vrti hitreje? 

 

Še sami si izmislite, kako lahko poženete vetrnico v gibanje. 

 

V tem tednu mi pošljite: 

- Ob potoku – zapis v črtanem zvezku, 

https://www.youtube.com/watch?v=aA4e0gXUnBE
https://www.youtube.com/watch?v=0do70C0qbZw
https://www.youtube.com/watch?v=-lUdRwRsHlk
https://www.zdravko-lidl.si/wp-content/uploads/2016/05/Zdravko_vetrnice_download-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4ufBW5Cfpgw


- fotografijo vlaka, ki ga boste izdelali, 

- vrednotenje branja (preglednica). 

 

Svoj vlak lahko predstavite tudi na četrtkovem video srečanju. V tem primeru 

fotografije ne pošiljajte. 

 

Na video srečanjih, ki jih bomo imeli v ponedeljek in četrtek, se bomo pogovorili, 

kako opravljate delo. Če boste pri delu naleteli na težavo, mi pišite na 

elektronski naslov ali to povejte na video srečanju. Z veseljem vam bom 

pomagala! 

 

Želim vam veliko uspeha pri učenju na domu. 

 

Ostanite zdravi. 

Učiteljica Rebeka 

 

 
 



 


