
 
 
 
Pozdravljeni, drugošolci. Pred nami so že torkove naloge. 

 
 
SLJ: Tilen (opis osebe) 
Danes bomo obravnavali opis osebe. Najprej odpri oranžni delovni zvezek, na strani 56. 
Dobro preberi opis osebe na tej strani. Besedilo je sestavljeno iz treh delov ali odstavkov.  
V prvem delu se predstavljeni osnovi podatki dečka Tilna.  
V drugem delu je opisana njegova postava, obraz, oči, lasje (barva, oblika in dolžina) in 
posebnosti. 
V tretjem delu pa so opisana njegova oblačila.  
Ko boš prebral besedilo, boš rešil še naloge na naslednji strani. Na vprašanja odgovarjaj na 
dolgo. Pazi na pravopisna pravila. 
Nato boš opisal še sebe. Svoj opis boš zapisal v zvezek za pisanje. Sestavi ga na podoben 
način, kot je zapisano besedilo o Tilnu. Pri zapisu bodi sistematičen. Najprej predstavi svoje 
osebne podatke, nato zunanjost in na koncu še obleko, ki ko imaš trenutno na sebi oz. jo 
najraje nosiš. 
Starše prosim za fotografijo vaših zapisov. 
Nato se pripravi na govorni nastop. Izpeljali ga bomo v šoli čez štirinajst dni (v torek, 19.5.). 
Biti morate pripravljeni. Govoriti morate tekoče, knjižno in naravno. Tisti, ki še nimate 
zapisane ocene iz govornega nastopa, bom oceno zapisala v redovalnico. 
 
 
MAT: Odštevam dvomestna števila do 100 
Oglej si spodnja dva posnetka. 
 
Posnetek kolegice učiteljice Tine: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uAeNXs4fRgM 
 
Moj posnetek: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qK6fowZEx04 

 
 
Nato si oglej še prvi primer na modri podlagi v modrem delovnem zvezku stran 11. Po vzoru 
prvega računa, reši še ostale naloge na strani 11. 
 
 
LUM: risanje v slikarju 

https://www.youtube.com/watch?v=uAeNXs4fRgM
https://www.youtube.com/watch?v=qK6fowZEx04


Preizkusil se boš v risanju na računalniku. Tisti, ki za delo uporabljate tablice in mobilne 
telefone, tega, na žalost, ne boste mogli opraviti – ampak ne skrbite, če ne prej, boste to 
delo v programu Slikar preizkusili v šoli. 

Preden začnete, si oglejte kratka video navodila za delo. 

https://youtu.be/uXHXR0vD9no 

S pomočjo staršev na računalniku poiščite program Slikar.   Ustvari sliko (hišico, avto ali 
karkoli želiš). Motiv je tokrat poljuben. Sliko shrani. 
Starši naj mi tvojo sliko pošljejo po elektronski pošti. 
Kdor nima možnosti, da bi delal v programu Slikar, naj poljubni motiv nariše v poljubni 
tehniki s poljubnimi materiali. 

 

https://youtu.be/uXHXR0vD9no

