
2. a sreda, 15. 4. 2020 

Pozdravljeni, drugošolci. Danes je sreda in imamo na urniku glasbeno in 

likovno umetnost. Ker sem dala navodila za oba predmeta že prejšnji teden, 

ste nekateri naredili že vse, kar je bilo potrebno, tako da boste danes imeli 

malo manj dela. Če ti bo zaradi tega dolgčas, lahko pomagaš staršem pri delu.  

Pošiljam pa ti tudi nekaj idej za preganjanje dolgčasa.  In ne pozabi, da je tudi 

knjiga vedno odličen preganjalec dolgčasa.      

Hiša eksperimentov ti ponuja izvajanje eksperimentov na daljavo, posnetki zanimivih in 

poučnih predavanj itd. Poglej tukaj. 

Safe.si ti ponuja veliko zanimivih videov in drugih gradiv: 

 Ovce.sk – risanke za najmlajše 

 Safe.si videi – različni zanimivi in uporabni videi 

 Otroški Safe.si – stran za predšolske otroke in otroke do 3. razreda osnovne šole 

 

Naredi si prijeten dan.  

 

                  

                        

MATEMATIKA 

Odštevanje enic 

V karo zvezek napiši naslov  Vaja, prepiši račune in jih izračunaj.  

 76 – 4 =  35 – 1 = 29 – 7 = 

38 – 8 =  54 – 3 = 79 – 8 = 

 42 – 2 =  49 – 6 =  86 – 4 = 

 17 – 5 =  61 – 0 =  77 – 5 = 
 

V delovnem zvezku »Računam z Iksom« na strani 75 reši 1., 2. in 3. nalogo. 

 

SLOVENŠČINA 

Pripravi si delovni zvezek . 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Dan za pospravljanje« (stran 69, 70).  

https://www.he.si/e-ksperimenti
https://safe.si/video/risanke-ovcesk
https://safe.si/video/safesi-videi
https://otroci.safe.si/


Danes bomo začeli z obravnavo velikih pisanih črk U, V, Z, Ž. Oglej si jih v 

delovnem zvezku stran 69 desno zgoraj. Preberi besedilo pri 1. nalogi. Nato z 

barvico pobarvaj nove črke. Reši še 3. nalogo.  

Na  tej povezavi https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej 

prikaz pisanja novih črk. Prikaz pisanja si oglej tudi v delovnem zvezku pri 2. 

nalogi.  

Zapis novih črk vadi najprej s prstom po zraku ali pa na poseben list. Nato vadi 

zapis novih črk v delovni zvezek pri nalogi 2.  

Vzemi pisanko, z rdečo barvico napiši naslov VAJA in današnji datum na zunanji 

rob. Nato vadi zapis dve vrstici velike pisane črke U, dve vrstici velike pisane 

črke V in po eno vrstico velike pisane črke Z in Ž. Na začetku zapiši že poznane 

črke, da jih ob tem še ponoviš.  Pomagaj si s spodnjo sliko in s tvojim zapisom v 

zvezek pri obravnavi velikih pisanjih črk A, M in N. 

       In zapomni si, vse črke v pisanko pišemo po enakem postopku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisane črke piši z nalivnim peresom. Pazi na natančen in pravilen zapis. Večkrat 

se spomni na pravilno sedenje za mizo in pravilno držo pisala. Pod črke prepiši 

še besede iz 3. naloge. 

 

6. 4. 2020           VAJA                                                                

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


GLASBENA UMETNOST 

Navodila so bila podana v prejšnjem tednu (izdelava instrumentov ter petje 

pesmi ob spremljavi izdelanih instrumentov) 

LIKOVNA UMETNOST 

Navodila so bila podana v prejšnjem tednu (slika Cvetoče drevo) 


