
Pozdravljeni učenci in starši. Pred nami je torek. 

 

MAT: Moja matematika  

Ponovno boste dobili naloge na spletni strani Moja matematika. Rešite jih vestno, ker jih 

bom tudi pregledala. Ker bomo že jutri začeli z odštevanjem do 100, vas prosim (in seveda 

tudi vaše starše ) za fotografijo str. 72, 73 v modrem DZ. (Nekateri ste mi jo že poslali, zdaj 

prosim še ostale.) Seveda, če imate to možnost. Strani fotografirajte s pametnim telefonom 

in mi pošljite na elektronski naslov: erika.cugelj@gmail.com. Zelo me zanima, kako vam je 

šlo. Vsakemu bom odgovorila in podala povratno informacijo. 

 

SLJ: 

Upam, da ste že naredili strani 102, 103 v belem DZ. (črki z in ž).Tudi tu prosim za fotografijo 

in fotografijo za napisane besede v zvezku za pisanje.  Videla bi rada, kako pišete nove in 

stare pisane črke. Kdor mi je že poslal, ni potrebno še enkrat. Hvala.  

Srbim za okolje, oranžni DZ, str. 36, 37, 38 

Preberi besedilo. Ustno odgovori na vprašanja. Nato pa reši naloge na strani 38. Če želite, s 

starši izvedite čistilno akcijo. Odpravite se na sprehod v gozd, na travnik ali po cesti. S sabo 

vzemite vrečo za smeti in zaščitne rokavice. Poberite odpadke in očistite košček naše Zemlje. 

Doma odpadke razvrstite v ustrezne kontejnerje. Potem si ne pozabite temeljito umiti roke. 

 

LUM: 

Jutri je materinski dan. Dan, ko praznujejo vaši starši. Imajo 

vas radi, lepo skrbijo za vas in v teh dneh so povrhu še vaši 

učitelji. Ubogajte jih in spoštujte, saj vam želijo vse 

najboljše. V zahvalo jim nekaj izdelajte. Lahko tudi podobne 

šopke, ki smo jih mi izdelali v šoli (glej sliko) in tam žal 

skupaj s srčki iz das mase tudi čakajo. Takoj, ko se bomo 

vrnili v šolo, jih boste odnesli domov in jih podarili 

najdražjim. 

 

Lepo praznujte skupaj z vašimi starši in naredite kaj 

namesto njih. 
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