
2. a četrtek, 9. 4. 2020 

Lepo pozdravljeni, drugošolci. Danes je četrtek in bliža se konec 4. tedna 

pouka na daljavo. Odlično vam gre. Samo še malo, pa bo spet vikend.   

MATEMATIKA 

Utrjevanje znanja- prištevanje enic k dvomestnemu številu 

V delovnem zvezku »Računam z Iksom« na strani 74 reši 2. nalogo. 

                                                        Odštevanje enic 

V delovnem zvezku »Svet matematičnih čudes 2« poišči naslov »Odštevanje 

enic« (stran 38). 

Reši račune pri 1. nalogi tako, da si pomagaš s kockami. 

V karo zvezek napiši naslov Odštevanje enic, prepiši račune in jih reši kot kaže 

primer: 

Primer: 
                             8-4=4 
                          28-4=24 

 

   7-3=                                                          4-2= 

 57-3=                                                        64-2= 

 

  5-4=                                                       8-7= 

45-4=                                                     78-7= 

 

   9-7=                                                       6-1= 

 99-7=                                                     86-1= 

 

  9-5=                                                     7-7=           

29-5=                                                   77-7= 



SPOZNAVANJE OKOLJA                                             

KVIZ O POMLADI                  

1. Ponovi vse, kar si se naučil o pomladi. Pomagaj si z zapisi v svojem 

zvezku.  

2. Sedaj, ko si vse ponovil, zvezek zapri. Reševal/a boš kviz.  

Prosi nekoga, naj bo spraševalec in sodnik. Pri vprašanjih so navedene 

točke za pravilne odgovore.  Če odgovoriš le delno, dobiš pol točke.  

Kdaj se začne pomlad?      1 t 

Poimenuj  vsaj štiri pomladanske cvetice.    1 t 

Kaj se dogaja z drevesi spomladi?   1 t 

Katere živali se zbudijo iz zimskega spanja?   1 t 

Katere ptice so se vrnile iz toplih krajev?     1 t 

Kaj delajo ptice spomladi?      1 t 

Kakšno je vreme spomladi?     1 t  

Kaj delajo ljudje?     2 t 

Povej vsaj en praznik, ki ga praznujemo pomladi.  1 t 

Katere dele ima zvonček pod zemljo, katere pa nad zemljo?     2 t 

Opiši trobentico.    2 t 

 Za svoj uspeh si zaslužiš nagrado.  

 V zvezek SPO napiši naslov KVIZ in si nariši toliko zvezdic: 

                                                14, 13, 12 točk =  

                                                     11, 10, 9,     =       

                                                       8, 7,  6,  =  

 Manj kot 6 točk = NI ZVEZDICE. Žal mi je, še malo je treba ponoviti snov. Potem 

se lahko spet igraš kviz in zagotovo boš osvojil nekaj zvezdic.   

 



SLOVENŠČINA 

Pripravi si delovni zvezek . 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Greva v knjižnico« (stran 67).  

Prejšnjo uro smo spoznali velike pisane črke A, M in N. Oglej si jih in ponovi 

pravilen zapis črk po zraku, dlani, mizi …  

- Ponovno preberi besedilo pri 1. nalogi. Nato reši 5., 6. in 7. nalogo.  
- Pri 7. nalogi prepiši pravilne povedi iz 6. naloge v pisanko. Ne pozabi 

napisati naslov VAJA in današnji datum na zunanji rob. Seveda pazi, da 
boš pri velikih začetnicah uporabil/a velike pisane črke, ki smo se jih učili. 

 

Zakaj je Mavrična ribica zapisano z veliko začetnico? 

 

ZAPOMNI SI: Naslovi knjig se pišejo z veliko začetnico. 

 

ŠPORT 

ŠPORT, 9. 4.  

Dober dan.  

1. Najprej naredi  6 razteznih vaj (vrtimo glavo v obe 

smeri, nato vrti iztegnjene roke nazaj, naredimo 4 predklone, stopimo na prste 

in pete, vrtimo boke, kolena, metuljček ...). Vaje si izberi sam. Pazi, da jih boš 

čim bolj pravilno izvajal in jih osemkrat ponovil (šteješ do 8).  

2. Naredi 4 krepilne vaje (za mišice, saj veš )... lahko narediš počepe, sklece, 

desko, ladjico, mizico, poskoke,  iztegneš roke in s prsti rišeš male krogce, 

trebušnjake... 

3. Sonce je, zato se odpravi na sprehod. Če imaš možnost, tudi malo poteci, 

hopsaj v naravi.  

Opazuj naravo, prisluhni zvokom, ki jih slišiš.  

Lahko se greš igrico: Kaj slišim? Ustavi se na sprehodu, zapri oči in nekaj časa 

prisluhni zvokom okrog sebe. Potiho štej, koliko različnih zvokov si slišal. Nato 



pa odpri oči in staršem zaupaj, kaj vse si slišal. Jaz najraje poslušam ptičje petje 

sredi gozda. Poskusi še ti .  

           Učiteljica 

Lidija  

 


