
Pozdravljeni drugošolci in starši, 

vesela sem, da smo se včeraj slišali in videli in seveda mi je tudi žal, da se nekateri niste uspeli 

pridružiti. Bomo še poskušali, ko bomo vsi skupaj imeli s tem ZOOMom več izkušenj. Očitno ni bil pri 

vseh čisto zadosti klik na to povezavo. Bom drugič poslala še ID uporabniška imena in gesla. Morda 

bo šlo lažje. 

 

In pred nami je že sreda. 

GUM in SLJ: 

Prepiši pesmici v zvezek »bobenček«. To je poseben izziv, ker nimaš črt. Črte si lahko narišeš z 

ravnilom, da ti bo lažje. Pazi, kako na črte pišeš tiskane črke. 

Pleši, pleši, črni kos 

Pleši, pleši, črni kos, kak bom plesal, če sem bos?  

Kupil si pa čevlje bom, polke tri zaplesal bom. 

Plesal bom s siničico, lepo mlado ptičico. 

S peto tolkel bom ob tla, tresla se bo zemlja vsa. 

 

Če že imaš spodnjo pesmico napisano (morda od lani), je ni treba 

prepisovati.  

Rac rac racmam 

Rac rac racman, kam racaš? 

Rac rac racman, kaj mi daš? 

Če povem ti, kje je mlaka,  

tam te tvoja račka čaka.  

Račka žabice lovi,  

sebi tri in tebi tri. 

 

Pesmici ilustriraj. 

Še enkrat pesmici zapoj. Lahko si ju predvajaš na zvočnem posnetku (Dežela Lilibi/Šolska 

ulica/Glasbena umetnost/Pesmice 2) 

Nekateri učenci oz. njihovi starši ste mi že posredovali naloge preverjanja pri slovenščini (str. 45 v 

oranžnem delovnem zvezku), ki sem jih želela videti. Prosim, da to čim prej naredite še ostali. Rekli 

ste, da so imeli nekateri učenci težave. Za vajo lahko naredijo še interaktivne naloge, do katerih 

pridejo, da v Deželi Lilibi odprejo e- gradivo. Nato izberejo oranžni DZ, 2. del, odprejo stran 33 in 

zgoraj kliknejo na modro-belo čebelico. Lahko pa si izmislite tudi različne pridevnike (npr. lep, 

majhen, velik, nizek, ozek, širok …). Učenci pa jih stopnjujejo in tudi zapisujejo. 



ŠPO: Poligon 

Najprej nekaj minut teci na mestu, nato zunaj oblikuj krajši poligon. 

Postavi nekaj ovir, ki jih lahko premaguješ na različne načine (s hojo, tekom, plazenjem, 

preskakovanjem ali plezanjem), lahko tudi nekatere ovire obvoziš s kolesom. 

Uporabi predmete, ki jih imaš v bližini, npr: vedra, kolebnico, žoge, polena storže... lahko 

hodiš po cevi za zalivanje, poskušaš splezati na nižje drevo ali pa se na veji zagugaš.  

Poligon izvedi 3 - 5x, odvisno od dolžine le-tega. 

(prosim za fotografijo tvoje telovadbe) 

Po končani izvedbi stvari pospravi nazaj na svoje mesto.  

 

DOD/DOP: Preberi eno pravljico iz slikanice. Če je predolga in bereš še bolj počasi, jo 

izmenično beri s starši. Nato ob sličicah staršem pripoveduj / obnovi zgodbo. 

 


