
NAVODILA ZA DELO V TEDNU OD  4. 5. DO 8. 5. 2020 

 

 

Spoštovani!  

Upamo, da ste si starši in otroci malo odpočili med prazniki in počitnicami, zdaj 

pa novim zmagam naproti. Če bo vse po sreči, sta pred nami samo še dva tedna 

dela na daljavo, potem pa se spet srečamo v šolskih klopeh. 

Tudi v tem tednu smo vam na voljo:  

UČITELJICA TEL. ŠT. E-NASLOV ČAS 

Petra Orož 040 435 043 petra.oroz@ospodzemelj.si 8.00-12.00 

Meri Stipanič 041 348 013 meri.stipanic@gmail.com 12.00-16.00 

Ana Leskovec Durini 040 670 628 ana.durini@ospodzemelj.si 8.00-12.00 

Marjetka Rečnik 
Nemanič 

070 831 763 marjetka.recnik-nemanic@guest.arnes.si 12.00-16.00 

 

in po vseh drugih že utečenih kanalih. 

Redno spremljajte šolsko spletno stran, saj bomo navodila po potrebi 

dopolnjevali. 

 

 

 

Lep pozdrav 

 

Petra, Meri, Ana, Marjetka 

 

Na tem mestu pa naj dodamo še en prav poseben pozdrav 

učitelja Boštjana : 

https://www.youtube.com/watch?v=-l4vVkmDa0A 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-l4vVkmDa0A


SLOVENSKI JEZIK 

URA UČNA SNOV 

1. BRANJE DZ 60/ naloga 1: otrok prebere celotno besedilo na glas, namesto slik 
pove besedo. Manj vešči bralci naj berejo izmenično s starši: 1 poved otrok, 1 
poved starš in tako naprej do konca. Prepisa še ne dela!  
Naloga 2: otrok v kvadratke napiše imena otrok iz besedila.  

2. ČRKI S, Š; Naloge v DZ str. 65., zapis črk in besed v zvezek s črtami (kužek) po 
zgledu na fotografiji – črki S, Š in besede: ŠUM, SARA, SOVA, SAŠO, SIR, ŠIPEK, 

mala tiskana s, š. 
Otrokov zapis v zvezek fotografirajte in pošljite učiteljici. 

3. FRAN LEVSTIK: CVILIMOŽ, berilo str. 48. Pesem preberete otroku, razložite 
neznane besede in še enkrat preberete. Otrok ustno odgovori na vprašanja v 
okvirčku, ki mu jih preberete.  

4. FRAN LEVSTIK: CVILIMOŽ, berilo str. 48. V pesmi poišče rime. V zvezek za SLJ 
napiše naslov FRAN LEVSTIK: CVILIMOŽ in nariše ilustracijo Cvilimožka. Spodaj 
napiše en par rimanih besed iz pesmice.  

5. ČRKI S, Š V BESEDAH; DZ str. 66. Pomoč s stavnico (str.11) ni nujno potrebna, 
saj otroci že večinoma zmorejo brez.  
BRANJE BRALNEGA LISTA (pod tabelo). Če nimate možnosti tiskanja, ga naj 
otrok z vašo pomočjo prepiše v zvezek in potem bere. Bere naj na glas, vezano. 

6. BRANJE DZ 60/ naloga 1: otrok prebere celotno besedilo na glas, namesto slik 
pove besedo. Manj vešči bralci naj berejo izmenično s starši: 1 poved otrok, 1 
poved starš in tako naprej do konca. V zvezek prepiše vsaj 3 povedi iz besedila.  
 
DOD. NALOGA - neobvezna (za otroke, ki so obiskovali dodatni pouk): DZ 
60/naloga z zvezdicami 

BRANJE BRALNEGA LISTA ali DRUGEGA PRIMERNEGA BESEDILA – vsak dan, tudi med 

vikendom.  

POMOČ: Za pomoč pri pisanju črk poglejte 

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

ZAPIS V ZVEZEK – ČRKI S IN Š 

 

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


 

BRALNE VAJE 

SO       ŠE        PA       ŠO       VI       SE       JI        TU 

ES       OŠ       SAN       ŠUK      AS       EŠ       ŠIL    SOŠ 

EŠA        ASE         OPA        IKU        EŠI        USO   

KAS       DIŠ          SEKA        TUŠ       ROD       VAŠ 

DESA      ČUKI      PASE      KOŠI       MUTA       SOMI   

ASEN       OSTIP      EKŠI      AŠUK      EPSON       URŠA   

ECOLA       UČITO       ISENA        APIKO       ODEŠA 

 

PRIPOROČILO: Posnemite otroka pri branju ene vrstice na bralnem listu in posredujte učiteljici. 

 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

URA UČNA SNOV 

1. PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA: 1. maj – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je 
pripravila sestavek o prazniku dela (pod navodili) ter pobarvanko. Starši preberite 
sestavek otrokom ter naredite tri naloge pod njim. Če je mogoče, jim natisnite 
pobarvanko na povezavi: 
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/2058598/mod_resource/content/1/pobarvanka%20P

RAZNIK%20DELA.pdf , ki jo naj pobarvajo in prilepilo v zvezek za SPO, če ne, naj 
narišejo nekaj značilnega za praznik dela. 

2. ŽIVA BITJA: RASTLINE V NAŠI OKOLICI; Na opazovalnem sprehodu v okolici doma 
najdi 3 različne cvetoče rastline in jih daj sušiti za herbarij: rastlino položi med dva 
časopisna lista in jo obteži s kupom knjig. Tako jih pusti vsaj kakšen teden. Ko bodo 
rastline dovolj suhe, jih prilepi v zvezek za SPO in dopiši njihova imena, ki jih lahko 
najdeš s pomočjo staršev, spleta ali knjig o rastlinah. 

3.  ŽIVA BITJA: DROBNE ŽIVALI V NAŠI OKOLICI; na opazovalnem sprehodu na travniku v 
okolici doma najdi 3 drobne živali, dobro si jih oglej in jih nariši v zvezek. S pomočjo 
staršev, spleta ali knjig o živalih poišči njihova imena in jih zapiši pod slike. 
Če imaš možnost, lahko živali tudi fotografiraš in fotografijo pošlješ učiteljici. 

 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/2058598/mod_resource/content/1/pobarvanka%20PRAZNIK%20DELA.pdf
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/2058598/mod_resource/content/1/pobarvanka%20PRAZNIK%20DELA.pdf


 

Bliža se največji delavski praznik, dan dela, ki ga pri nas praznujemo dva dni, prvega in 

drugega maja. 

Kaj pravzaprav praznujemo? 

Pred več kot stotridesetimi leti so se ljudje, ki so delali v podjetjih razjezili, ker so delali cele 

dneve in niso imeli časa za nič drugega. Zato so sklenili, da se bodo združili in skupaj povedali 

vsem šefom, da ne bodo več delali cele dneve in za vikende. Zahtevali so, da naj delovni dan, 

torej tisti del dneva, ko so v službi, traja samo še osem ur. Želeli so osem ur delati, osem ur 

spati in osem ur preživljati z družino in prijatelji. 

V velikih skupinah so na ulicah izražali svoje nezadovoljstvo in zahtevali spremembe. 

Trajalo je mnogo let, da so dosegli svoj cilj, vendar so vztrajali in zato odrasli še danes delajo 

praviloma osem ur na dan, osem ur preživijo doma, z družino in prijatelji, osem ur imajo časa 

za spanje. 

Ljudje so uspeli, ker so se povezali in si pomagali. Skupaj so bili veliko močnejši kot eden sam. 

Da bi se spomnili na to, kako pomemben je poleg dela tudi čas z najbližjimi in da bi se spomnili, 

da lahko skupaj dosežemo več kot eden sam, vsako leto prvega in drugega maja praznujemo 

praznik dela. 

Takrat prižgemo kres, si pripnemo nagelj in zapojemo delavsko himno »Internacionalo«. 

Ponekod po Sloveniji postavijo mlaj, zjutraj pa nas zbudijo budnice godb na pihala. 

Si že kdaj videl/a, kako so prižgali kres? 

 

NALOGE: 

1) Pobarvaj pobarvanko. 

2) Vprašaj starše ali babico in dedka, kaj se praznuje prvega maja in kaj jim ta praznik 

pomeni. 

3) Skupaj s starši razmisli - kaj je solidarnost? 

Vir: www.zsss.si 

 

 

 

 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

URA UČNA SNOV 

1. RITMIČNA VAJA S KROŽNIKI; Na posnetkih vas čaka prav posebna ritmična vaja. 
Najprej si oglejte posnetek 1, da ugotovite ritmično pravilo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Usxug-cBYKs. 
S pomočjo staršev pripravite vse potrebno (4 krožnike, 4 jabolka, 4 kamenčke ali 
druge predmete) in se igrajte ritmično igro. Če je krožnik prazen, nakažeš z roko, 
jabolko pomeni plosk, kamenček pa udarec po mizi. Eden od staršev poljubno polni ali 
prazni krožnike, ti pa skušaj ritmično slediti, kot je prikazano na posnetku. 
 
Da bo bolj zabavno, vse skupaj poskusite narediti še ob glasbi. Glej posnetek 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=elnfOP76_XE. 
Glasba za ritmično vajo: 
https://www.youtube.com/watch?v=zxwiTIMxFsI&t=78s 

2.  RITMIČNA VAJA S KROŽNIKI; ponovi ritmično vajo prejšnje ure. S starši zamenjajte 
vloge: zdaj ti postavljaš predmete na krožnike, starši pa naj poskusijo slediti s 
ploskanjem in udarjanjem ob mizo.  
Veliko zabave vam želimo!   

 

 

MATEMATIKA 

URA UČNA SNOV 

1. VAJA DELA MOJSTRA: Vaje v delovnem zvezku na strani 84 ter zapis števil po 
nareku. Bodite pozorni na pravilen zapis dvomestnih števil v kvadratke (glej 
navodila spodaj). Med števili naj učenci spuščajo kvadratek, prav tako spustijo 
vrstico med dvema zapisoma. 
 
NAREK: 13, 8, 0, 10, 18, 5, 20, 14, 1, 9, 12, 19, 16, 11, 6, 4, 3, 15, 2, 7, 17. 
 
*Didaktična igra na strani 85 je neobvezna. 

2. PRIMERJAM ŠTEVILA: Vaje v delovnem zvezku na straneh 86, 87.  
 
*Pri nalogi na strani 87, učenci primerjajo število žog v vrstici ne levi in desni 
strani. Priporočamo, da prvo žoge preštejejo, zapišejo število ter šele na to 
pobarvajo večje število. 

3. PRIMERJAM ŠTEVILA: Vaje v delovnem zvezku na straneh 88, 89.  

4.  UREJAM ŠTEVILA: Vaje v delovnem zvezku na straneh 90, 91. 

 

KAKO PRAVILNO ZAPISUJEMO DVOMESTNA ŠTEVILA V KARO ZVEZEK? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Usxug-cBYKs
https://www.youtube.com/watch?v=elnfOP76_XE
https://www.youtube.com/watch?v=zxwiTIMxFsI&t=78s


ŠPORTNA VZGOJA 

URA UČNA SNOV 

1.  POSKOKI S KOLEBNICO 
Vadi poskoke s kolebnico.  

   ALI  
 
ČE UČENEC KOLEBNICE NIMA  

1. Sonožno (z obema nogama) preskakuj na tla položene palice, kamenčke 
….lahko si tudi narišeš črte s kredo. 

2. Sedaj poskakuj izmenično z levo in desno nogo. 
 
IGRA RISTANC 

 
GUMITVIST 

 
 
 

2. DEJAVNOSTI NA PROSTEM 
Izberite si eno od dejavnosti: 

- KOLESARJENJE 
- ROLANJE 
- KOTALKANJE 
- SPREHOD IN TEK 
- POLIGON … 

 

 

3. DEJAVNOSTI Z ŽOGO 
 
Izberite si eno od dejavnosti z žogo: 
-NOGOMET 
-KOŠARKA 
-PODAJE ŽOGE Z ROKO ALI NOGO 
-VODENJE (POLIGON Z OVIRAMI)… 
 

       



LIKOVNA VZGOJA 

Dragi učenci, spoštovani starši! 

Tokratna likovna naloga bo zelo ustvarjalna. Imenuje se PROSTORSKO OBLIKOVANJE. Izdelal-a boš 

SVOJO SOBO ali KATERIKOLI DRUGI PROSTOR V VAŠI HIŠI.  Za nalogo imaš časa dva tedna (do 15. 5. 

2020) 

 Za delo potrebuješ: 

- mamico, atija ali starejšega bratca, sestrico za pomoč , 

- prazno škatlo od čevljev (lahko tudi od česa drugega, samo da ni premajhna), 

- karton ali trd papir, 

- lepilo, 

- škarje, 

- po želji: vodene barvice, tempera barvice, barvni papir, blago….. 

Navodilo za lažje delo: 

Najprej se odloči, kateri prostor boš izdelal-a. Nato si prostor dobro oglej. Ugotovi, katera oprema je 

v prostoru: postelja, omare, miza, stoli….Ugotovi, kakšne velikosti je pohištvo.  

Škatla predstavlja prostor, ki si ga izbral-a. Sedaj moraš izdelati pohištvo. To izdelaš iz kartona ali 

trdega papirja. Pri tem naj ti seveda pomagajo starši ali bratec, sestrica. Ni pomembno, da je pohištvo 

precizno narejeno, ker si zato še premajhen-na. Pomembno je, da poskusiš čim več narediti sam-a. 

Ati in mamica naj ti pomagata pri lepljenju in rezanju. Tvoje pohištvo lahko tudi pobarvaš ali okrasiš. 

Sobo lahko  okrasiš z raznimi dodatki: preproga, okrasne blazine….Pri tem si lahko pomagaš s 

pripomočki, ki jih najdeš doma: barvice, vodene barve, tempere, blago….. 

Ne pozabi: Namen naloge je, da uživaš pri ustvarjanju 

 

Nekaj idej: seveda je lahko izdelano tudi samo v barvi kartona (po želji in možnostih) 

     

 

 


