
Pozdravljeni učenci! 

 

Upam, da si naloge za šolsko delo razporedite 

tako kot vam ustreza. Meni bi najbolje ustrezalo, 

da bi naloge opravila po vrsti, kot si sledijo 

predmeti na urniku. Verjamem pa, da ste se dela 

doma že navadili. 

 

Za danes vam priporočam, da najprej opravite 

ostale predmete in imate na koncu uro (dve ali tri) 

športa.  

 

               učiteljica Sara 

 

 

PREDMET: ŠPO 

 

Toplo in primerno se obleci in se odpravi ven, kjer se boš lahko igral na snegu.  

 

Vem, da se znaš sam zamotiti in zaigrati. Naredi kepe, snežaka, kar želiš. Spodaj sem napisala 

nekaj idej, kaj vse lahko počneš. 

 

Igre na snegu 

1. Nekdo hodi po snegu pred teboj. Ta oseba dela kratke korake, jih daljša, krajša, naredi 

zelo dolge korake. Ti hodiš za to osebo in stopaš v njene/njegove stopinje. Svoji vlogi 

nato zamenjata, tako da ti hodiš spredaj in delaš pot. 

 

2. Kotališ kepo. Ko je dovolj velika, jo postavi. Kepe razporedi v razdaljah približno 2 m, v 

čim bolj vijugasti liniji. Nato se postavi v kolono pred prvo kepo in teci slalom med 

kepami.  

 

3. Ali lahko kepe (sonožno) preskočiš? 

 

4. Postavi tri do štiri velike kepe eno na drugo, da dobiš snežni stolp. Stolp naj bo približno 

tvoje višine. Na vrh postavi jogurtov lonček. Postavi se pred stolp, oddaljen bodi 

približno 3–4 m. Pripravi si kepo, s katero boš poskušal zadeti ali zbiti lonček na tla. 

 

 

Ko se vrneš v hišo, se preobleci in posuši mokra oblačila.  

Pridobljeno s  https://www.clipart.email/clipart/thursday-

clipart-winter-436173.html 



PREDMET: TJA 

Hip hip hooray! It's snowy today!  

 

Ustno odgovori na naslednja vprašanja: 

− How are you today? 

− What’s your name? 

− How old are you? 

− Do you live in a house or in a block 

of flats? 

− How do you go to school? 

− What’s the weather like today? 

− What day is it today? 

− Is it winter now?  

 

− Who is this? 

Se še spomniš, ko sem na začetku predstavila 

družinske člane?   

 

Ponovi jih. Odpri zvezek za angleščino in poišči 

sliko družinskih članov. Govori naglas. 

Primer: This is my mother Tina. This is my father 

Tomaž. This is my little sister Neli. My brother is 

Mitja. This is my uncle Peter. This is my aunt 

Martina. This is my cousin Nastja … 

 

− What do you see? Poimenuj, kaj vidiš na spodnjih sličicah.  

Uporabi strukturo I see a … Poimenuj tudi barve.  

 

 

 

  

 

 

Poslušaj pesem, poj in ploskaj  

https://www.youtube.com/watch?v=xHG2J1O3Pxc 
 

I see a purple car. I see a red motorcycle. I see a grey truck. I see a  

blue and white boat. I see a red fire truck. I see a white airplane.  

I see a yellow banana car.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xHG2J1O3Pxc


PREDMET: MAT 

 

V zvezek prepiši in reši naslednje naloge. Trikotnike nariši z ravnilom. 

 

1. naloga 

Tretjino vseh trikotnikov pobarvaj modro. Koliko trikotnikov si pobarval? 

 

 

 

 

 

 
2. naloga 

Miha ima 16 bonbonov. Polovica bonbonov ima okus jabolka, četrtina okus pomaranče, ostali 

so z okusom jagode. Nariši, pobarvaj in izračunaj. 

 

SKICA:  

 

 

a) Koliko je bonbonov z okusom jabolka? 

b) Koliko je bonbonov z okusom pomaranče? 

c) Koliko je bonbonov z  okusom jagode? 

d) Napiši svoj najljubši okus bonbona.    

 

REŠITVE MATEMATIČNIH NALOG

Trikotnikov je 15. Torej napišemo račun 15 : 3 = 5 

Pobarvala sem 5 trikotnikov. 

 

Miha ima 16 bonbonov.  

Izračunamo, koliko bonbonov je z okusom jabolka. Torej POLOVICA pomeni, da delimo z 2. 

16 : 2 = 8 

8 bonbonov je z okusom jabolka. 

 

Izračunamo, koliko bonbonov je z okusom pomaranče. Torej ČETRTINA pomeni, da delimo s 4. 

16 : 4 = 4 

4 bonboni so z okusom pomaranče. 

 

8 + 4 = 12 

16 – 12 = 4 

4 bonboni so z okusom jagode. 



  Pripravili učiteljici S. Š. in Š. L. 

 

PREDMET: GUM 

Nadaljuj od včeraj. Danes so na vrsti tolkala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkala so glasbila, na katera igramo z udarjanjem, drgnjenjem, s strganjem ali stresanjem. Na 

tolkala lahko igramo tudi s palicami. Te so iz različnih materialov, zato lahko z njimi ustvarjamo 

različne zvoke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Pripravili učiteljici S. Š. in Š. L. 

PREDMET: SLJ 
 

V zvezek za SLJ napiši naslov: D ali T.  

Nato vanj prepiši spodnje besede. Na koncu vsake besede moraš narediti prazen kvadratek. 

Namesto kvadratka bo tvoja naloga, da vanj vpišeš pravilno črko. Je to D ali T? Pri izbiri črke si 

pomagaj tako, da rečeš npr. dva želoda, in ne dva želota. 

                        D ali T 

labo                                    goz 

sose                                   je 

hrbe                                   regra 

sladole                               kos 

medve                               me 

gra                                     le 

 

Sedaj pa boš svoje znanje še preveril. Klikni na spodnji elektronski naslov in reši nalogo. Ko 

izbereš ustrezno črko, jo moraš z miško povleči do okenca. Nato pa pritisni kljukico, da preveriš 

pravilnost odgovora. Kako ti je šlo? Vajo lahko rešiš tudi večkrat. Saj veš: Vaja dela mojstra, če 

mojster dela vajo! 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/549  

 učiteljica Špela 

 

 

 

Dragi učenci, ki obiskujete dopolnilni ali dodatni pouk. Rešite naslednje naloge! V kolikor imate 

težave, mi pišite. Seveda lahko tudi ostali učenci rešite naloge.   

Lep pozdrav 

 

 učiteljica Sara 

 

 

 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/549


  Pripravili učiteljici S. Š. in Š. L. 

DOPOLNILNI POUK – MATEMATIKA 

V zvezek prepiši besedilne naloge in jih reši. 

1. Na kmetiji je 5 kokoši, 10 zajcev in 5 krav. Koliko nog imajo vse kokoši skupaj? 

 

2. V vsaki kletki je 5 papagajev. Vseh papagajev je 40. V eni kletki je še 6 golobov. Koliko 

je kletk s papagaji? 

 

3. Oče je šel v trgovino. Za 3 hčerke in 2 sina je kupil naslednje stvari. Kupil je štruco 

kruha, 3 škatle sladoleda, 5 pomaranč in 10 jagodnih bonbonov. V vsaki škatli 

sladoleda je bilo 6 lučk. Koliko otrok ima oče? 

 

4. Peter ima 10 paketkov sličic. V vsakem paketu je 5 sličic. Teta mu je za rojstni dan 

podarila 3 pakete sličic, barvice ter tempera barve. Koliko sličic ima Peter? 

 

DODATNI POUK – MATEMATIKA 

V zvezek napiši naslov DODATNI POUK, prepiši besedilne naloge in jih reši. 

1. Učenci 3. a in 3. b bodo odšli a izlet s 50-sedežnim avtobusom. V 3. a je 28 učencev in 

v 3. b je 15 učencev. Na izlet jih bodo spremljale 3 učiteljice. Koliko sedežev bo ostalo 

praznih? 

 

2. Na dvorišču je 6 mačk in 3 vrabci. Koliko nog imajo vse živali skupaj?  

Zapiši s številskim izrazom. 

 

3. Stric Tine je posadil 4 vrste po 8 sadik solate in 3 vrste po 3 sadike paradižnika. Koliko 

sadik je posadil stric Tine? Zapiši s številskim izrazom. 

 

4. Na izletu Grega ni zapravil več denarja kot Klemen. Jaka je porabil več denarja kot 

Grega. Kdo je zapravil najmanj? 

a) Grega 

b) Klemen 

c) Jaka 


