
Pozdravljeni, otroci! 

Kako hitro čas beži. Pred nami so že petkove naloge. Še dober teden in spet se 

bomo videli v šolskih klopeh. Komaj že čakam! 

 

 

GUM: Gibanje po ritmu, Glasbeni pojmi 

Za dobro jutro  se malo razmigaj ob glasbi na spodnji 

povezavi. Upoštevaj ritem glasbe pri gibanju. Vajo 

večkrat ponovi, morda boš na koncu pesmico znal 

tudi že zapeti.  

https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2maSRI 

Sedaj odpri zvezek »bobenček« in ponovi vse 

glasbene pojme, ki smo jih v tem šolskem letu spoznali. 

 

MAT: Odštevanje dvomestnega števila 

Odpri modri delovni zvezek na strani 13. Reši naloge na tej strani. 

Odštej najprej desetico, povej vmesni rezultat in nato odštej še 

enico. Pazi tudi na pravilno oblikovanje računov in odgovorov pri 

besedilni nalogi.  

Odpri zvezek s kvadratki. Napiši naslov: Vaja 

Prvi kupček 12. naloge na strani 13 reši na dolg način. Nariši 

»nogice« in razdeli odštevanca na dva dela. 

 

SLJ: Mala in velika pisana črka f 

Oglej si najprej demostracijo zapisa. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fxeSt2maSRI
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


Pri mali pisani črki f moraš paziti, da se črti  križata na zgornji črti. Pri veliki 

pisani črki F pa pazi na strehico (najprej narediš črto navpično navzdol in potem 

valček-strehico nad to črto). Črko napišeš podobno kot veliki pisani T, samo da 

ima veliki pisani F še strešico. 

Danes boš v belem delovnem zvezku naredil vse naloge na strani 112 in 113.  

Starše prosim za fotografijo obeh strani. 

V zvezek naj ti starši napišejo samo malo in veliko pisano črko f. Ti pa dokončaj 

vrstico. Ker imaš v delovnem zvezku kar nekaj pisanja, ti v zvezek ni potrebno 

pisati novih besed in povedi. 

 

SPO: Gibanje in snovi 

Odpri zeleni učbenik na strani 71. Oglej si sliko. Kako se bitja in stvari na sliki 

gibajo?  Deček kolo vrti, potiska skiro, se odriva z rolerji, meče žogice v zrak, 

vleče igračo na vrvico, se guga. Iz katerih snovi so predmeti? Plastika, guma, 

papir, les, kovina. Tu imamo tudi gradbene snovi (pesek) in material za kuhanje 

(moka, jajca).  

O teh stvareh se bomo v prihodnjem tednu več pogovarjali. 

 

 


