
 

Zdravo, moji drugošolci! Ker sem zadnje čase veliko pred računalnikom 

in telefonom, sem se malo poigrala in si ustvarila svojo podobo. Takole 

zdajle izgledam, ko že lep čas nisem bila pri frizerju in imam že kar 

dolge lase. 

 

 

Pred nami so petkove naloge, potem pa prvomajske počitnice. Med počitnicami boste imeli samo 

eno nalogo. Če ste za to in če se strinjajo tudi vaši starši, mi boste poslali po elektronski pošti eno 

fotografijo z vaših počitnic. Zraven boste napisali, kaj delate.  Ko bom dobila vse fotografije, bom 

izdelala projekcijo in jo poslala vašim staršem po elektronski pošti.  

 

Zdaj pa veselo na delo! 

 

MAT: ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 

Najprej si oglej ta dva posnetka. 

https://www.youtube.com/watch?v=gY5YvGhMt70 

https://www.youtube.com/watch?v=pA3w-KlA9RI 

 

V zvezek s kvadratki napiši vse, kar je zahtevano na 1. posnetku. 

Reši naloge na strani 9. Najbolje je, da računaš s prsti, lahko pa si pomagaš tudi z računalom ali 

stotičnim kvadratom (če drugače ne gre). 

 

SPO: PRAZNIKI V APRILU IN MAJU  

Pred nami so prvomajski prazniki. Razobesili bomo slovenske 

zastave. 

Najprej bomo praznovali Dan upora proti okupatorju. To je 27. 

aprila. Takrat so se Slovenci uprli  sovražniku (okupatorju), ki je 

hotel zasesti našo deželo. Ob različnih obeležjih (spomenikih) se ob 

tem prazniku odvijajo različne prireditve in proslave v čast padlim 

borcem v vojni. 

https://www.youtube.com/watch?v=OTd9D2DYm-s 

Nato pa sta še dva pomembna praznika. To sta 1. in 2. maj  (praznik dela). V preteklosti so bili delavci 

zelo izkoriščani. Na ta dan so se uprli in zahtevali svoje pravice. Ljudje praznujemo te praznike tako, 

da razobesimo slovenske zastave, na predvečer praznika zagorijo kresovi, postavljajo se mlaji, zjutraj 

nas prebudi budnica godbe. Marsikje prvega maja potekajo prireditve in srečanja delavcev. Verjetno 
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je velika večina izmed vas že bila za prvi maj na Debencu? Ta srečanja  letos prvič zaradi razširjanja 

korona virusa žal odpadejo. 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1756 

 

Sedaj pa v zvezek napiši naslov: PRAZNIKI V APRILU IN MAJU 

 

27. APRIL - DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

 

1. IN 2. MAJ - PRAZNIK DELA 

Ob napisih nariši nekaj simbolov, ki jih povezujemo s temi prazniki (spomni se na slike iz posnetkov). 

Starše prosim za fotografijo. 

 

GUM: Pesmica Pomladna, Gremo okrog sveta 

Ponovi pesmico Pomladna. Pojdi v Deželo Lilibi/Šolska ulica/Glasbena umetnost/Pesmice in pesmico 

zapoj večkrat. 

Ker ponavadi med prvomajskimi prazniki ljudje  kam odpotujemo, gremo na izlete ali obiščemo 

sorodnike, tega letos žal zaradi korona virusa ne bo. Pa vsaj s pesmijo odpotuj okrog sveta. Nauči se 

ples na posnetku. Mislim, da ti bo šlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=oDWGwFjBlo4. 

 

SLJ: Mala in velika pisana črka 

Zdaj so na vrsti še pisane črke, ki jih pišemo v  srednji in v spodnji prostor (»korenino«). Danes bomo 

spoznali malo in veliko pisano g. 

Oglej si demonstracijo zapisa.  

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

 

V beli delovni zvezek napiši malo in veliko pisano črko g. Nato 

pa naj ti starši v zvezek za pisanje napišejo vse, kaj je 

prikazano na fotografiji. Do konca vrstice nadaljuj s pisanjem. 

 

 

 

 

Želim vam lepe prvomajske počitnice! 
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