
Pozdravljeni, moji drugošolci! Upam, da ste lepo preživeli prvomajske počitnice. Jaz sem jim. Veliko 

smo hodili na pohode in takoj, ko je bilo dovoljeno prestopiti meje občine v kateri živiš, sem obiskala 

svoje starše, s katerimi smo bili v času karantene v stiku samo prek telefona in ZOOM-a.  

 

Ste slišali za dobre novice? 

 

 

 

Čez 14 dni se bomo najbrž spet videli v šolskih klopeh. Kako bo zdaj šola organizirana, nas bodo še 

sproti natančno obvestili. Predvsem pa moramo vedeti, da ne bo tako, kot je bilo pred epidemijo. 

Paziti bomo morali na ustrezno varnostno razdaljo in še bolj skrbeti za osebno higieno. Marsikatere 

oblike dela bodo organizirane drugače. Bomo videli, kako bo. Mi se bomo vsi potrudili in naredili vse, 

da se epidemija ne bi spet razbohotila, kajne? V tem primeru, bo šola namreč spet zaprla svoja vrata 

in spet se bomo šolali na daljavo. 

Prosila bi vas še za eno fotografijo iz počitnic, lahko pa tudi prikazuje vaše šolsko delo. Nekaj 

fotografij mi še manjka, da dokončno izdelam predstavitev. Potem jo pošljem vašim staršem po 

elektronski pošti. 

 

Zdaj pa k ponedeljkovim nalogam. 

 

SLJ: pravljica Tinko Polovinko (2 uri) 

Poznaš pravljico o Tinku Polovinku? Poslušaj radijsko igro. Morda imaš doma tudi knjigo? Pravljica je 

glasbena, kar pomeni, da jo spremlja glasba in pesmice. Napisal jo je pisatelj, pesnik in skladatelj 

Janez Bitenc.  

https://www.youtube.com/watch?v=sY5RoLkpQjg 

Si si že zapomnil pesmico o Tinku Polovinku? Večkrat si jo predvajaj. 

V zvezek nariši Tinka. Upoštevaj njegovo posebnost, da je vedno naredil vse na pol. 

V zvezek za pisanje z malimi tiskanimi črkami prepiši pesmico. Pazi na pravopisna pravila. 

https://www.youtube.com/watch?v=sY5RoLkpQjg


  

 

 

MAT:  Odštevam dvomestna števila do 100 

Malce ponovimo snov prejšnje ure.  S pomočjo prstkov, računala ali stotičnega kvadrata reši račune: 

74 – 30= 

55 – 20= 

45 – 40= 

Račune prepiši v zvezek s kvadratki in jih izračunaj. 

Nato odpri modri delovni zvezek, stran 10. 

Prvo število pri odštevanju se imenuje zmanjševanec, drugi je odštevanec. Rezultat je razlika. Reši še 

spodnje besedilne naloge. Napiši ustrezen račun, ga pravilno izračunaj in natančno oblikuj odgovor. 

 

ŠPO: Poligon 

Preteci 3 kroge okrog hiše. Naredi gimnastične vaje od glave do peta (tako 

kot to naredimo v šoli). 

 

Naredi si svoj športni poligon. To nalogo si enkrat že imel. Lahko uporabiš kolebnice, plastenke (malce 

napolnjene z vodo), stol, cev za zalivanje … Poligon lahko premaguješ na različne načine. Bodi čim 

bolj gibalno ustvarjalen. Pošlji mi slikico, da vidim, kako si si zamislil uro športa. 

Vse rekvizite poligona na koncu tudi pridno pospravi.  

 



 

 


