
Pozdravljen/-a! 

 

Spodaj so naloge, ki jih pridno opravi ta teden. Če kaj 

ne bo šlo, prihrani in pogledava pri dopolnilnem pouku, 

ko se vrneš. 

Mislimo nate! Srečno! 

 

PONEDELJEK, 15. 3. 2021  

 

 

MAT: POŠTEVANKA - Utrdi svoje znanje poštevanke in reši delovni list v 

prilogi. Eden od staršev naj te sprašuje poštevanko. Zapiši, koliko časa si 

potreboval/-a za 20 računov. 

 

SLJ: Kaj je na urniku? 

Preberi urnik svojega razreda. Koliko ur na teden imamo SLJ? 

Koliko ur na teden imamo ŠPO? Kateri je tvoj najljubši predmet? Veš kaj 

pomeni TJA? 

 

Reši naloge: Kaj je na urniku? NAŠA ULICA – 26, 27 

 

 

SPO – OD ROJSTVA DO SMRTI: Svojih prvih mesecev in let življenja se 

verjetno ne spomniš najbolje. Verjetno pa se jih dobro spomnijo tvoji staršI. 

Skupaj pobrskajte pi družinskih fotografijah in se pogovorite o obdobju, ko si 

bil/-a še dojenček. 

 



Danes si šolar/-ka, kmalu boš najstnik/-ca, potem mladostnik/-ca in nato 

odrasel/-la  ter starostnik/-ca. 

Si lahko predstavljaš kako bo potekalo tvoje življenje? 

 

GUM: Nova pesem: PO ZAJČKOVIH STOPINJAH 

 

- Link do SKLADBE:  https://www.youtube.com/watch?v=fx7A8naF2qA 

 

TJA: Meseci v letu / Months of the year: 

Ponovi mesece v letu (ČE JIH ŠE NISI, JIH ZAPIŠI V ZVEZEK), dneve v tednu 

in letne čase: 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=k0JKrSEUjYU 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

https://www.youtube.com/watch?v=k0JKrSEUjYU
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY


TOREK, 16. 3. 2021  

 

 

SLJ (2): Sosedov dojenček je majhen in zelo ljubek. Pa Majina nova muca in 

Markov kuža... pa tudi piščančki, ki jih redi babica so majhni in ljubki. Kaj se tebi 

zdi majhno in ljubko? 

 

Kako rečemo majhnemu stolu? 

Kaj pa majhni mizi? 

Pa majhni štruci? 

 

Kako pa so tebe klicali, ko si bil majhen/-a?  

 

Reši stran 32 in 33 v NU. 

 

MAT: DELIMO: Deljenje ti je že znana računska operacija. 

Če znaš poštevanko 7 in 8, boš obvladal/-a tudi deljenje s 7 in 8.  

Reši stran 90 in 92 v Naši Ulici za MAT. 

 

ŠPO: Vem, da ne smeš iz stanovanje. Spdaj je nekaj zanimivih povezav, s 

pomočjo katerih se lahko razgibaš. Vsak dan lahko jutro začneš s kakšnim 

počepom. Seveda, po tem, ko pospraviš posteljo, se umiješ in oblečeš! 

- https://www.youtube.com/watch?v=ixxYwd4ZJ8g 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ixxYwd4ZJ8g
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY


SREDA, 17. 3. 2021 

 

 

ŠPO: Vem, da ne smeš iz stanovanje. Spdaj je nekaj zanimivih povezav, s 

pomočjo katerih se lahko razgibaš. Vsak dan lahko jutro začneš s kakšnim 

počepom. Seveda, po tem, ko pospraviš posteljo, se umiješ in oblečeš! 

- https://www.youtube.com/watch?v=ixxYwd4ZJ8g 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

 

MAT: Danes boš pripravil/-a besedilno nalogo in 5 računov za sošolce in 

sošolke. Zapiši jih in mi jih pošlji po el. pošti. Glej, da priložiš tudi rešitve ☺. 

 

 

TJA: V katerem mesecu imaš rojstni dan? Na kateri dan v leti 2021 in v katerem 

letnem času je to? Zapiši v zvezek. 

 

My birthday is in winter, in February. This year my birthday was on Wedensday.  

 

When is your birthday? In which season of the year? Which month? Which day 

in the 2021? 

 

Write it down in your notebook. Vprašaj še svoje starše, brate, sestre in zapiši 

tudi za njih. 

 »My mom's birthday is in summer, in July. This year it is on Saturday.« 

 

SLJ: Preberi spodnje besedilo. Prepiši ga s pisanimi črkami. Pazi na VELIKE 

ZAČETNICE in LOČILA. Nato odgovori na vprašanja oz. reši naloge. 

https://www.youtube.com/watch?v=ixxYwd4ZJ8g
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY


 

SAŠA JE ŽIVELA NA VASI, NEDALEČ OD ZAGORJA. ZGODNJE POLETJE JO 

JE VABILO NA KUM. S SEBOJ JE POVABILA BRATA ALEŠA TER SESTRIČNO 

MARTINO. POT JE VODILA OB REKI SAVI.DRUŽBO JIM JE DELAL TUDI 

SAŠIN PES MIKI, KI GA JE POSVOJILA IZ NEMČIJE. SREČALI SO UČITELJICO 

ANJO MIKLAVC, KI SE JE RAVNO VRNILA V SLOVENIJO. 

 

- Kje je živela Saša (odgovori)? 

_______________________________________________________ 

 

- Smiselno popravi in v zvezek prepiši pravilno poved. 

 

Sara je živela na vasi. 

Zgornje poletje jo je vabilona kum. 

Saša ima brata Alena in sestro Martino. 

Učiteljica Anja Miklavc se je vrnila iz tujine. 

 

 

SPO: Vsak dan se ljudje rojevajo in umirajo. Novo življenje se prične s 

spočetjem in oploditvijo, nadaljuje z rojstvom in na koncu konča s smrtjo. Zakaj 

ljudje umirajo? Pogovorite se o vzrokih za smrt in naši skrbi za varnost ter 

zdravje. 

 

Zapiši nekaj najpogostejših razlogov za smrt ljudi. 

 

 

 

 

 



ČETRTEK, 18. 3. 2021 

 

 

MAT: POŠTEVANKA ŠT. 1 

Reši stran 95 v Naši Ulici MAT. Svoje znanje utrdi še na: 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/postPari/ena.htm 

 

 

SLJ: DINOZAVRI! 

Poznaš dinozavre? Katere? Jaz imam vedno težave z njihovimi imeni. Razišči 

imena dinozavrov in 3 imena zapiši v zvezek SLJ. Enega od teh poskušaj še 

narisati! 

 

Potem reši stran 30 in 31 v Naši Ulici. 

 

 

SPO: Zdravo življenje. Kako si sami naredimo naše življenje zdravo? Razmisli 

in pripravi miselni vzorec, ki ga dopolniš z ilustracijami. Pomagaj si z učbenikom 

na strani 56.  

Ali meniš, da živiš zdravo? Napiši zakaj tako meniš. 

 

GUM: Prepevaj pesmico o ZAJČKU. Besedilo pesem prepiši v zvezek GUM in 

zajčka ilustiraj. 

 

 

 

 

 

 

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/postPari/ena.htm


PETEK, 19. 3. 2021 

 

 

LUM (2): Slikanje: po izbiri naslikaj sliko na temo POMLAD (uporabi vodene 

barvice ali tempere, če jih nimaš, uporabi barvice/ flomastre). 

 

 

SLJ - Vaja: NAREK 

Otroku narekujte besedilo. Govorite počasi in razločno. Daljše besede ponovite 

večkrat oz. jih izgovorite počasi. Na koncu besedilo še enkrat preberite.  

 

NASLOV: NAREK 

SOSEDA METKA RADA BERE KNJIGE IN ČASOPISE. OČKOVA 

PRIJATELJICA ROMANA SE VSAK DAN Z AVTOM VOZI V CELJE. SI ŽE BIL 

S STARŠI NA KUMU?  SESTRIČNIN PES TAČKO VSAKO JUTRO CVILI IN 

LAJA. 

 

MAT: ZAPISUJEMO Z ULOMKI – DZ, 82, 83 

Oglej si video: https://www.youtube.com/watch?v=0cZz_iQFv5A 

 

Reši naloge v DZ, na strani 82 in 83. 

 

ŠPO: Vem, da ne smeš iz stanovanje. Spdaj je nekaj zanimivih povezav, s 

pomočjo katerih se lahko razgibaš. Vsak dan lahko jutro začneš s kakšnim 

počepom. Seveda, po tem, ko pospraviš posteljo, se umiješ in oblečeš! 

- https://www.youtube.com/watch?v=ixxYwd4ZJ8g 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0cZz_iQFv5A
https://www.youtube.com/watch?v=ixxYwd4ZJ8g
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY

