
SNOV ZA TEDEN OD 11. DO 15. 5 2020 

Pozdravljeni, učenke in učenci! 

 
Ocenjevanje matematike v ponedeljek in torek prek Zooom-a, tako kot smo dogovorjeni. 

Ocenjevanje spoznavanje okolja v četrtek prek Zoom-a. Popoldne ob 17., dobite novo povezavo. 

 

PONEDELJEK, 11. 5. 2020 
 

SLOVENSKI JEZIK 
Pripravi 2. del DZ za slovenski jezik, odpri V hiši Pike Nogavičke DZ stran 46, 47. 

Piko Nogavičko že poznaš.  

 Preberi besedilo. Z nalogo 2 in 3 preveri, koliko si besedilo razumel.  

 Odgovore zapiši v zvezek. 

MATEMATIKA 

Seštevamo stotice, desetice, enice 

DZ 2 stran 48, 49 

Pomagamo si tako, da si izdelamo denar in računamo z denarjem. 

ŠPORT 

Za cel teden, utrjuj. 

Gibanje je zelo pomembno. Najboljše je seveda gibanje na svežem zraku. Ker pa smo v tem času 
omejeni na gibanje v hiši in okoli hiše, so tudi naloge takšne. 

Poskrbite tudi sami, da med šolskim delom večkrat vstanete, odprete okna, se razgibate in naredite 
nekaj gibalnih vaj. Bolje se boste počutili. 

 



 

 

 

 

Malo zabave in plesa. https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Pripravi DZ za spoznavanje okolja na strani 52 in 53 

V Sloveniji imamo različna življenjska okolja. Življenjska okolja so naravna ali grajena. Pri naravnih je 

vpliv človeka majhen, grajena pa je ustvaril človek. 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


 Pri 1.  nalogi z križcem označi, kjer je vpliv človeka velik. 

 Pri 2. nalogi v preglednico vpiši naravna in grajena okolja. 

 Pri 3. nalogi napiši, kako živali na sliki prezimijo zimo. 

 Pri 4. nalogi premisli in napiši živali, ki so dejavne ponoči. 

 Kako se pa ljudje spopadamo z zimo? 

TOREK, 12. 5. 2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Danes boš pri uri slovenskega jezika opisal notranjost hiše. V pomoč ti bo načrt 4. naloge v DZ 2 na 

strani 47. 

 Poimenuj prostore v hiši. 

 

 Spoznal boš predmete v Pikini hiši. Razišči neznane besede in jih razloži. 

 



MATEMATIKA 

 

 Reši naloge v DZ 2 stran 44, 45. 

 Utrjuj in preveri ustno seštevanje na učnem listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORT 

Enako kot v ponedeljek. 

GLASBENA UMETNOST 

 

 Prilagam video in povezavo za uro glasbe - Vivaldijeva pomlad in igranje na lastna 

glasbila 

link do DRIVEa: https://drive.google.com/open?id=1a-EygwVhAWj4FhC8kyKITOv04FcT9Hlx 

 Glasbena skikanica3, stran 47. Nauči se novo pesem Tribučko kolo. 

https://nasaulica.si/puzzles/player/744/810?prev=ucitelji&page=5 

 

 

SREDA, 13. 5. 2020 

https://drive.google.com/open?id=1a-EygwVhAWj4FhC8kyKITOv04FcT9Hlx&fbclid=IwAR0alTSqq4IaUxRWCgnx97n24uT4DDn4r2W3oSJ2L73-x0XgYG4jkuw9rws
https://nasaulica.si/puzzles/player/744/810?prev=ucitelji&page=5


 

SLOVENSKI JEZIK 
Opis osebe DZ 2 stran 48, 49 

 Poslušaj posnetek, nato v delovnem zvezku reši naloge od 1 do 5. 

https://nasaulica.si/puzzles/player/1102/1420?prev=ucitelji&page=5 

 Obnovi, kaj si si zapomnil. 

 Vstavi ustrezno črko in besedilo prepiši v zvezek. Pazi na veliko začetnico. Dodaj naslov. 

 

MATEMATIKA 

Pisno seštevamo do tisoč 

 Reši naloge v DZ 2 stran 50, naloga 1 in 2. 

 Račune prepiši v zvezek. Natančno podpisuj stotice, desetice in enice. 

 

https://nasaulica.si/puzzles/player/1102/1420?prev=ucitelji&page=5


LIKOVNA UMETNOST 

 

Iz risalnega lista boš izdelal notranjost prostorov Pikine hiše in lutke. V pomoč ti je načrt v DZ 2 za 

slovenski jezik  na strani 47, naloga 5. 

 

ČETRTEK, 14. 5. 2020 
 

SLOVENSKI JEZIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiši Piko Nogavičko DZ 2 stran 49, naloga 6. 

V pomoč ti je načrt v DZ. 

 

MATEMATIKA 
Pisno seštevamo do tisoč 

 Reši naloge DZ 2 stran 51, naloga 3 in 4 

 Besedilno nalogo prepiši v zvezek. Natančno podpisuj stotice, desetice in enice. 

 

GLASBENA UMETNOST 

Natančno preberi 

besedilo. 

V besedilu poišči, kaj se 

ne ujema s sliko in označi. 

z rdečo barvico. 



 

               

  

1. 

 

2. 

 

3. 

      

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasbena slikanica 3 stran 46. Nauči se novo pesem Ob bistrem potočku je mlin. 

Vsako vajo izvedi  večkrat, 

da si ritem zapomniš. Na 

koncu odigraj celoten 

ritem. 



https://nasaulica.si/puzzles/player/744/809?prev=ucitelji&page=5 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

V naravnem okolju velja naravno ravnovesje, ki ga ustvarjajo vsa živa bitja. V grajenem okolju človek 

omejuje ali spodbuja razvoj določenih vrst živih bitij. 

 Pripravi DZ za spoznavanje okolja na strani 54 in 55 

 Reši naloge od 3 do 6. 

 Razišči eno grajeno (vrt) in eno naravno okolje (travnik).  

 Potrebuješ: Povečevalno steklo, daljnogled, beležnico, fotoaparat. 

 

PETEK, 15. 5. 2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 
 

Človeško telo DZ 2 stran 50, 51. 

 Preberi natančno besedilo o človeškem telesu, zapomni si čim več. Bralno razumevanje 

preveri z nalogami. Od 1 do 4. 

 Stopnjevanje lastnosti. Naloga 5 in 6. 

Izpolni preglednico po zgledu. 

velik večji največji 

nov novejši najnovejši 

bel bolj bel najbolj bel 

 

 Nalogo 6. preberi, obkroži pravilno možnost in prepiši v zvezek. 

 Razlaga. 

Stopnjevanje pridevnikov in obrazila 

Pridevnikom, ki jih stopnjujemo z obrazili, pripnemo eno od naslednjih 

obrazil (pri presežniku moramo seveda dodati še predpono naj-). 

(naj) … -

ši/-še 
(naj) … -

ji/-je 

(naj) … -

ejši/-ejše 
bolj, najbolj 

 topel, 

 hladen, 

 mlad, 

 lep, 

 grd, 

 velik, 

 lahek, 

 nizek, 

 visok, 

 ozek, 

 star, 

 nov, 

 temen, 

 svetel, 

 močan, 

 oznake za barve (bel, rdeč, 

rumen, moder …), 

 vroč, 

 odkrit, 

 kuhan, 

https://nasaulica.si/puzzles/player/744/809?prev=ucitelji&page=5


(naj) … -

ši/-še 
(naj) … -

ji/-je 

(naj) … -

ejši/-ejše 
bolj, najbolj 

 kratek ...  drag ...  šibak …  zvedav, 

 muhast ... 

Če niste prepričani, lahko način stopnjevanja preverite 

v SSKJ ali Slovenskem pravopisu. 

MATEMATIKA 

Reši naloge v DZ 2 stran 52 in 53 

ŠPORT 
Enako kot v ponedeljek. 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
 

 Obišči bližnji travnik. 

1. Opazuj živali in rastline okoli sebe. 

2. Podrobneje si oglej liste in stebla rastlin ter prst. 

3. Imena rastlin in živali, ki jih poznaš, zapiši v beležnico. 

4. Živali in rastline, ki jih ne poznaš, fotografiraj. 

5. Doma poskušaj ugotoviti njihova imena.  

6. Izdelaj plakat. 

 Preden se odpraviš na travnik, si preglej in preberi vse o travniku. Skušaj si zapomniti čim 

več. 

 

 

 

http://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%2A
http://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=134&View=1&Query=%2A


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 


