
Pred nami je že drugi teden šole na daljavo. Saj nam kar gre, kajne? Starši, 

upam, da niste preveč utrujeni, saj vem, da imate pri tej šoli tudi vi veliko dela. 

Otroci in jaz sem vam zelo hvaležna. Tudi sama imam tri šolarje (1., 3. in 5. 

razred) in tudi kot mama se spopadam s šolo na domu. Ni mačji kašelj, ampak 

skupaj in z dobro voljo nam bo uspelo. Tole je pač krizno stanje in upam, da 

kmalu mine. Če imate še kaj energije, mi lahko na elektronski naslov 

erika.cugelj@gmail.com pošljete tudi fotografijo o  kakšnem dogodku vaše šole 

na daljavo (npr. sprehod, gibalna aktivnost, pisane črke z in ž iz vašega zvezka). 

Bom zelo vesela. 

Uspešno še naprej! 

SLJ: Lonček kuhaj (pravljica) 

 

Spet bomo začeli s pravljico. Poišči jo v berilu na strani 78, 79. To je pravljica 

Lonček kuhaj. Preberi uvod in nato še  odlomek. 

Pravljica se nadaljuje tako, da je deklica dobila čudežni lonček. Če si mu velel 

»Lonček kuhaj« je lonček začel kuhati mlečno kašo. Kaša se je nakuhala, vse 

dokler lonček nisi ustavil  z besedami »Lonček, stoj«. Nekoč je deklica šla v 

mesto. Lonček je ostal doma. Ker je bila njen mama lačna, je vzela v roke lonček 

in rekla »Lonček kuhaj«. Pozabila je čudežne besede »Lonček stoj« in kaša je 

začela kipeti iz lonca. Kmalu je že tekla po štedilniku, po tleh kuhinje, šla je skozi 

vrata in okna. Kmalu se je vila že po cesti. Ko je deklica prišla domov, je bilo 

kaše že ogromno. Lonček je ustavila. Kmetje, ki so se zvečer vračali domov, so 

se morali pregristi skozi kašo. 

Ustno odgovori na spodnja vprašanja. V zvezek za pisanje napiši naslov Lonček 

kuhaj (češka pravljica) in nariši, kako se je kaša vila iz lončka, ker ga mati ni 

znala ustaviti. 

 

MAT: Moja matematika – domača naloga 

Prijavi se v spletno vadnico Moja matematika. Pripravila sem ti naloge. Preko te 

spletne vadnice bom videla, kako pridno si opravljal-a te naloge. Pregledala jih 

bom v torek. 

 

 



ŠPO: Vaje za športnovzgojni karton 

Za ogrevanje pomagaj staršem pri vsakodnevnih opravkih (zlaganje drv, 

obešanje perila, pomivanje posode, sesanje, brisanje prahu …).  

- Naredi 20 trebušnjakov. 

- Skoči v daljino z mesta. 

- Preskoči nižjo oviro z enonožnim odrivom in doskokom na obe nogi. 

- Postavi nižjo oviro in se premikaj po štirih (ne na kolenih) ritensko in 

premagaj oviro kot poligon pri športnovzgojnem kartonu (celotne dlani 

drsijo po tleh). 


