
Slovenščina 

Urnik 

 

Pripravi delovni zvezek .  

Danes boš bral podatke iz urnika. To že znaš in boš lahko delal samostojno.  

Na strani 78 preberi besedilo. Oglej si Janov urnik in odgovori na vprašanja na strani 79 pri 

2. nalogi. Odgovore zapiši v celi povedi. Ne pozabi na velike začetnice in pike.  

 

Starši: Glede dela v DZ za slovenščino: Razmik med črtami je zelo velik. Če otrok težko piše, mu s svinčnikom narišite 

vmesno črto. Tako bo tudi pisava lepša. 

Pravilni odgovori na vprašanja v DZ slovenščina: V torek ima Jan tretjo uro SPO. Na teden ima sedem ur slovenščine. 

Slovenščino ima prvo uro ob ponedeljkih, sredah in petkih. Jan ima pet ur ob sredah. Peto uro ima šport.         

 

Odpri na strani 80.  Po navodilih reši 3. in 4. nalogo.  

 Neobvezni dodatni nalogi:  Če želiš, reši tudi 5. in 6. nalogo.   

Urnik 2. b 

 ponedeljek torek sreda četrtek petek 
1. ŠPO MAT SPO MAT SLO 

2. SPO TJA MAT SPO SLO 
3. SLO SLO GUM SLO MAT 
4. SLO LUM SLO ŠPO TJA 

5. GUM LUM ŠPO DOD/DOP  
 

Rešitev rebusa: slovenski jezik 

 

                                           

 

 

 

 

 



Angleščina 

PREVERJANJE ZNANJA 

 

Dragi učenec, draga učenka! 

Zelo me zanima, kako dobro znaš angleščino, zato je danes tvoja naloga, da mi pošlješ svoj posnetek 

tega, kako poimenuješ besede, ki si se jih naučil in  kako odgovarjaš na vprašanja. 

 

1. Poimenuj. 

A) LIKI –  POIMENUJ PO VRSTI. 

                                                                                                  

B) ŠTEVILA DO 20 –  POIMENUJ PO VRSTI. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

C) DOMAČE ŽIVALI –  POIMENUJ PO VRSTI. 

 

                                 
 

                                  

 

D) HRANA  – POIMENUJ PO VRSTI. 



2. ODGOVORI IN ZASTAVI NASLEDNJA VPRAŠANJA: 

• What's your favourite food? >> My favourite food is … 

•  What's your favourite farm animal? >> My favourite farm animal is … 

• Do you like apple/peas/corn …? >> Yes, I do./No., I don't. 

 

 

** Posnetek mi, prosim, pošljite na mail: petra.svajger@os-smihel.si  tekom dneva, ko boste lahko. 

Če je predolg, ga lahko naložite na google drive in mi omogočite dostop do ogleda. 

V primeru, da nobena od zgornjih dveh možnosti ne bo možna, mi ga lahko pošljete tudi na viber 

(številko dobite po mailu). 

 

Lep pozdrav, 

Učiteljica Petra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petra.svajger@os-smihel.si


 

Matematika 

V karo zvezek napiši naslov Vaja in današnji datum na zunanji rob 

zvezka. Nato prepiši in reši naslednje naloge. 

Reši. 
 

28 + 50 =               16 + 80 =  

45 + 40 =               77 + 20 =  

63 + 10 =               34 + 30 =  

 

Izračunaj račune iz hiške. 

 

 

62+10= 17+80=  33+30= 

  72+10=  

28+50= 46+20= 59+40= 55+30= 

 

Dopolni tabelo.  

Števila iz prve vrstice povečaj za 30. 

Primer: 19 + 30 = 49  

    19 34 29 55 61 14 22 43 

  49        

24+30= 

 



Likovna umetnost 

                                          Ročna lutka 

Za izdelavo lutke potrebuješ: 

- rolico papirja, 

- škarje,  

- flomastre. 

 

Iz rolice papirja izdelaj lutko; lahko jih narediš več. Lutki pomagaj, da bo oživela-

natakni jo na roko, jo premikaj in govori namesto nje. S svojim nastopom lahko 

osrečiš domače ali pa se v igro vlog podajte skupaj. 

 

Na slikah je le nekaj idej, kako lahko lutka izgleda, ti pa jo lahko narediš po 

lastni zamisli. 

 

 

 

 



 


