
SNOV OD 6. DO 10. 4. 2020 

Pozdravljeni. Tretji teden je že za nami. Uspelo nam bo priti 
do konca. S pridnim delom se daleč pride. 

 

PONEDELJEK, 6. 4. 2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

1. Preberi besedilo iz Berila 
Berilo:  
Michael Ende: Vse naše družine - B - 92, 93 

2. Kaj pa tvoja družina, je tiha ali glasna ? O čem se najraje pogovarjate? 
3. Ilustriraj prizor v obliki stripa ali zaigrajte v družini: Družina se odpravlja na počitnice 

 

SLOVENSKI JEZIK 

France Prešeren je imel rad otroke, ki jih je vedno razvajal. Tudi on jih je ime tri. Več o njih izveš iz besedila 
1. Preberi besedilo Moja mala kuharica v DZ2 na strani 8. 
2. Preveri svoje bralno razumevanje z nalogo 2. 
3. Nalogo 3 napiši v zvezek. S svojimi besedami razloži besede. 

Gore slaščic: 
Pestoval: 
Doživela lepo starost: 
 

4. Reši nalogo 8. Sledi zgledu in dopolni preglednico 

 

MATEMATIKA 

1. Danes boš računal v DZ z evri in centi. 
Denar 
DZ - 2 – stran 28, 29; naloga 1, 2, 3, 4 
 

2. Utrjevanje snovi. 
 

 
 

 

ŠPORT 

1. Pojdi na potep v domišljiji. Razmigaj  se s pomočjo joge: 
https://www.youtube.com/watch?v=640UXU8lqpE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PQLYvmefH8n-
rHBizgFN5fI09tPv-Uv8jSMLvtcSuCNuAjlqkjIdsvTA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rtC2qADkBuU 
 

2. Preskakovanje določene razdalje z mesta s sonožnim odrivom: 
a) brisačo, vzglavnik, igračo,torbo,… 
b) jarek, poleno, palico, vedro…   

3. Sprosti se in zapleši ob glasbi.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RWb2W7XUPWs 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

https://www.youtube.com/watch?v=640UXU8lqpE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PQLYvmefH8n-rHBizgFN5fI09tPv-Uv8jSMLvtcSuCNuAjlqkjIdsvTA
https://www.youtube.com/watch?v=640UXU8lqpE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0PQLYvmefH8n-rHBizgFN5fI09tPv-Uv8jSMLvtcSuCNuAjlqkjIdsvTA
https://www.youtube.com/watch?v=rtC2qADkBuU
https://www.youtube.com/watch?v=RWb2W7XUPWs


                                                                        
                                                                                                       
POJAVI 
ČLOVEK IN 
ZDRAVJE 
 
Vidim svetlobo 
 
Reši v delovnem 
zvezku 
DZ - 22 / 42 

 

 

 

 

TOREK, 7. 4. 2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 
RAZLIČNI SMO – izvedel boš, 
- Materni, prvi jezik 
- Jezik okolja, drugi jezik 
- Uradni jezik, državni jezik 
- DZ 2 - 9/20,21 
- Naloge rešuj v DZ. 
- V zvezek napiši naslov in datum. 
- Prepiši besedilo, ki je v rdečem polju. 

 

 

Prepiši v zvezek 

SVETLOBA 

1. Svet okoli sebe vidiš, ker v tvoje oči prihaja svetloba. Osvetljene predmete in 

svetila vidiš 

2. Vir svetlobe so svetila – nebesna telesa in predmeti, ki oddajajo svetlobo. To 

so Sonce in druge zvezde, razžarjeni predmeti, žarnice, sijalke, baklje in 

nekatere živali. 

3. Svetloba se širi od svetila na vse strani. Širi se skozi prozorne snovi (zrak, 

voda, steklo) in skozi prazen prostor v vesolju. 

4. Premete, ki ne oddajajo lastne svetlobe, lahko vidiš, če se svetloba od njih 

odbija.  

5. Premeti del svetlobe vpijejo, zato se segrejejo, če so dolgo na soncu 

6. Za osvetljenimi predmeti nastane senca. 

 

7. Deli očesa. 

 



ŠPORT 

https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU 
IGRE Z ŽOGO 

Vzemi žogo in pojdi ven. 

Vodi žogo z roko (tapkaj). 50 krat 

Vrzi žogo v zrak in jo ujemi. 20 krat 

Vrzi žogo v steno in jo ujemi. 20 krat 

Žogo daj med kolena in skači. 20 krat 

Žogo postavi na tla in jo preskoči. 20 krat 

Postavi 5 kegljev (plastenke, igrače...), se postavi pet korakov stran, zakotali žogo in z njo podri keglje. 

Kaj bi še lahko počel/a z žogo? Izberi sam/a. Če imaš družbo domačih, bo še zabavneje. Nikakor pa ne hodi 
na igrišča, kjer je več ljudi. Pazi nase! 

 
https://www.youtube.com › watch 
 

 

MATEMATIKA 

 

 
 

GLASBENA UMETNOST 

 
1. NALOGA 

Najprej prelistaj svoj glasbeni zvezek in ponovi kakšno od ljudskih pesmic, ki smo se jo naučili v šoli. 
Pogumno jo zapoj svoji sestrici, bratcu, mamici ali očku. :) 

Sedaj pa je čas, da se naučiš novo slovensko ljudsko pesmico. Ker nas zunaj razvajajo topli sončni žarki, se 
bomo naučili pesmico o soncu. :) 

V zvezek lahko prilepiš ali prepišeš besedilo pesmice in pesmico ilustriraš. 

https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU
https://www.youtube.com/watch?v=P9jS1bqBUVs
https://www.youtube.com/watch?v=P9jS1bqBUVs


Pomagaj si s spodnjim besedilom in posnetkom. 

Veselo prepevanje!  

https://www.youtube.com/watch?v=13LRgbw4ImQ 

 

 

 

 

SREDA, 8. 4. 2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

1. Kdo je popotnik? Si kdaj bil/a tudi ti popotnik? Koga bi vzel/a s seboj? Kam vse lahko greš 
popotovat? 

2. Preberi pesem Kajetana Kovič: Popotnika najdeš  v DZ2 na strani 8, 9. 
3. Vzemi zvezek, napiši naslov Kajetan Kovič: Popotnika. Odgovore zapiši v zvezek 
4. Koliko kitic ima pesem? Koliko je verzov v vsaki kitici? V pesmici poišči rime. 
5. Besede prepiši v zvezek in jim poišči rime. Sledi po vzgledu. 

Mesto – cesto 
Sin – mandarin  

6. Pesmico večkrat preberi. Nariši. 
 

MATEMATIKA 
Matematični problemi 
DZ - 2 - 14/30,31 

 
GEOMETRIJSKA TELESA - utrjevanje 

1. Geometrijsko telo je del prostora, ki ga omejujejo mejne ploskve in ga lahko primemo. Poimenuj 
telesa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=13LRgbw4ImQ


Preberi in utrjuj. GEOMETRIJSKA TELESA 

 
 

 
 

 
 

 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 
Vidim svetlobo – danes bo reševal/a naloge v DZ. 
- Vidim 

- Oko 

- Optične iluzije 

DZ - 22 / 43 

 
 
 

LIKOVNA UMETNOST 



KIPI 

Kipi so lahko votli ( imajo v sebi prazen prostor ) ali polni. Prejšnji teden si tudi ustvarjal/a kip. 

Votel kip: 

Nariši kip, ki ga boš naredil. ( marioneto ) 

Zdaj pa k ustvarjanju. 

Pri tej nalogi boš: 

- oblikoval/a kiparski volumen s sestavljanjem odpadnih materialov, 

- razvijal/a svojo ustvarjalnost, 

- razvijal/a spretnost rezanja, lepljenja, oblikovanja. 

Pri nalogi ti mora pomagati odrasla oseba ( luknjanje plastenke, zamaškov ). 

Pripravi svoj delovni prostor, škarje, lepilo. 

             Poišči: plastenko, zamaške ali druge odpadne materiale, vrvice, krpice, papir, volna… 

Sledi zapisanim navodilom. 

Likovna naloga: 

- iz prazne plastenke izdelaš lutko – marioneto, ki jo vodiš in oživiš. 

Marioneto lahko izdelaš po lastni zamisli. 

Nekaj predlogov: 

 

 
 

ČETRTEK, 9. 4. 2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 
Pozdrav na razglednici  
- bistveni podatki 
- obvezni elementi zapisa 
- DZ 2 - 11/24,25 
- bistveni podatki 
- obvezni elementi zapisa 



Seznam - Kaj je na urniku 
- Branje urnika 
- Raba glavnih in vrstilnih števnikov 
- DZ 2 - 12/26,27 
 
UČENJE ZA PREVERJANJE 

-  (branje z razumevanjem, bistveni podatki, vabilo, čestitka ali voščilo, pozdrav na razglednici, osnovna 
pravopisna pravila) 
 

 
 
 
 
 

 

MATEMATIKA 
Zagotovo, mogoče, nemogoče 
DZ - 2 - 15/32,33 

 
 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Preberi, uho nariši v zvezek. 
 

Slišim zvok – rešuj v DZ 
DZ - 23 / 44 – 1. naloga 

 



 
 

 

GLASBENA UMETNOST 

 
Izvajanje po slikovnem zapisu: Tri očesa en pogled - 
DZ 43 



 
Izmišljamo si melodijo za besedilo 
Spremljava za besedilo  
 

 

 

 

PETEK, 10. 4. 2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

 
Knjižni jezik 
- Kje, kdaj govorimo knjižno, kdaj  neknjižno 
- Situacije, igra vlog 
- DZ 2 – stran 22 
- Knjižno, neknjižno 
- Branje z razumevanjem 
- Uporaba knjižnega izraza 
- DZ 2 – stran 22 

 
 

 



MATEMATIKA 

UTRJEVANJE ZA PREVERJANJE 

 
 

 
 

 



ŠPORT 

 

 
 

DODATNI POUK 

Irska ljudska pravljica: Rdeča kokoška 
Udobno se namesti ter poslušaj pravljico. 

https://radioprvi.rtvslo.si/2019/05/lahko-noc-otroci-1171/ 
 
Poslušaš še lahko ostale pravljice na povezavi. 
https://drive.google.com/file/d/12GHNqkN9Gy_gDKzEU8C4vwXANbjq6Aqz/view 
 O pravljicah se lahko pogovoriš s svojimi domačimi. 

 

https://radioprvi.rtvslo.si/2019/05/lahko-noc-otroci-1171/
https://drive.google.com/file/d/12GHNqkN9Gy_gDKzEU8C4vwXANbjq6Aqz/view

