
ČETRTEK, 26. 3.  

SLJ: Pisana črka s  

Pa poskusimo še s črko s. Tudi ta ni čisto enostavna. 

Začneš jo pisati spodaj (tako kot vse pisane črke). Napišeš poševno črto navzgor do črte v zvezku, se 

malenkost (res čisto malo) vrneš po poševni črti navzdol in malo odviješ (kot bi naredil spodnji del 

tiskanega s – ja). 

Pri velikem S-ju pazi. Je malce (rahlo) zavita črka  in ima zaključek v levo. Ko začneš pisati besedo z 

veliko pisano črko,  drugo pisano črko samo priključiš. To pomeni, da pisane besede z veliko začetnico 

ne moreš napisati z eno potezo, saj  napišeš naprej veliko pisano črko, dvigneš pisalo in spodaj začneš 

pisati drugo malo pisano črko. 

 

 

V belem delovnem zvezku naredi str. 104 in 105 (črke s in besede, ki vsebujejo črke s). Črke š pusti za 

prihodnjič. V zvezku za pisanje naredi eno vrstico malih pisanih s- jev in drugo vrstico velikih pisanih 

S-jev. 

Ko bomo obdelali še črko š, mi bodo starši poslali fotografije o vaši nalogi. 

 

MAT: Odštevamo do 100 

Oglej si 74. stran v modrem DZ. Odštevali bomo enice in tako prišli do desetice. Reši stran  74 in 75. 

Pomagaj si s pozicijskim računalom, stotičnim kvadratom (polnim ali praznim), prsti … kar pač imaš na 

razpolago. Če gre na pamet, je to sploh super. 

 

SPO: Pomlad in narava pomladi 

Oglej in preberi si strani 56 in 57 v zelenem učbeniku. Kaj piše o spomladanskih rožah? Si katero od 

teh videl na opazovalnem sprehodu? 



 

ŠPO: Spretnosti z žogo 

Pokaži vse, kar znaš z žogo. Vodi (tapkaj) žogo (naravnost, v slalomu med ovirami); če imaš koš, jo 

meči na koš; če imaš gol, ga skušaj večkrat zadeti; meči žogo v zrak in jo lovi; vrzi žogo ob steno, po 

odboju jo ulovi; z bratcem ali sestrico oz. starši si podajaj žogo. 

 


