
 

Matematika 

V delovnem zvezku Računam z Iksom 2 na strani 79 reši 2., 3. in 4. 

nalogo. 

 

Spoznavanje okolja 

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE (2 uri) 

Spoštovani starši.  

V tem tednu bomo še enkrat ponovili tiste učne teme, katere pridejo v poštev za ocenjevanje 

znanja SPO. Razporedite si ponavljanje snovi skozi teden, kakor najbolj ustreza vam in vašemu 

otroku. Glede na priporočila ministrstva, smo zmanjšali število ciljev, ki bodo ocenjeni. 

Pri SPO bodo ocenjeni naslednji cilji: 

• Pozna nekatere lastnosti snovi (les, kovina, papir, steklo, tekstil, plastika) iz katerih so 

izdelki. 

         Povezuje lastnosti gradiv (les, papir, žica) z orodji in načini obdelave. 

          Samostojno ali ob pomoči praktično obdela snov. 

• Zna spremeniti tekočo vodo v led in obratno.  Poimenuje nekaj oblik vode v trdnem 

stanju (sneg, ivje, led). 

 

• Pozna značilnosti letnih časov in jih povezuje z opažanji pojavov v naravi.  

 

V tem tednu snov utrjujte še doma.  

V primeru, da se pouk ne bo začel v šoli, bodo učenci v ponedeljek pisali 

pisno preverjanje znanja doma.  

V primeru, da začnemo 18. 5. 2020 z izvajanjem pouka v šoli, bo še ena ura 

namenjena skupnemu ponavljanju, nato bo sledilo preverjanje in ocenjevanje 

znanja s podobnimi nalogami, kot so jih učenci reševali doma. Ustno 

ocenjevanje znanja bo potekalo v četrtek, 21. 5. 2020, in v ponedeljek, 25. 5. 

2020. 

Hvala.  
 

 

 

 



1. Poveži opravilo z ustreznim orodjem. Uporabi različne barvice. 

 

Sadjar bi rad odstranil z jablane debelejšo vejo.                                klešče 

V zid moraš zabiti žebelj.                                                                       grablje 

Marjan bo prelopatal vrt.                                                                       škarje 

Vrtnar bo presadil sadike.                                                                       žaga 

Dedek grabi listje.                                                                                     sadilni klin 

Šivilja mora odrezati kos blaga.                                                             lopata 

Iz deske je potrebno izpuliti žebelj.                                                       kladivo 

Mama bo zašila raztrgane hlače.                                                           metla            

Pometel boš hodnik.                                                                                igla (šivanka) 

 

2. Iz katerega materiala je lahko izdelan predmet?  

Označi vsak predmet s pravo številko.  

lonec   hlače   okenska šipa                   kozarec   

 

 knjiga                 žaga  zalivalka za rože    kuhalnica 

 

šolski stol      plastenka  

 

1.kovina         2. plastika       3. papir         4. blago         5. steklo       6. les 

 

 

 

 

 



3. Pri očetu v delavnici si našel prevrnjeno stekleničko, iz katere je 

kapljala tekočina. 

Na steklenički si opazil spodnji znak. 

 
Kaj pomeni ta znak? __________________________________________ 

Kako boš ravnal? _____________________________________________ 

 

 

4. Naštej tri primere nevarnih snovi. 

 

 

5. Poimenuj letne čase. Pri vsakem letnem času naštej vsaj 3 značilnosti.  

 

6. V kateri letni čas sodijo naslednje trditve? 

 

Ptice si spletajo gnezda. 

Jezero je zamrznilo. 

Dnevi postajajo krajši. Listje rumeni in odpada. 

Nabiramo borovnice in gozdne jagode. 

Lastovice se zbirajo v jate. Odletele bodo v tople kraje. 

Mamici sem nabral zvončke. 

Kmetje pospravljajo s polj še zadnje pridelke. 

Danes sem naredil bunker iz snega. 

Imamo dolge počitnice in s starši sem šel na morje. 

Z mamico sva posejala na vrtu solato, korenček in špinačo. 

V gozd smo šli po kostanj. 

Vse je ozelenelo in drevesa v sadovnjaku cvetijo. 

 

7. Po deževju je bila na asfaltu lužica. Naslednji dan je ni bilo več. Kam je 

izginila voda iz luže? 
Odgovor: Voda izhlapi, spremeni se v plin. 

 

8. Kaj se zgodi, če daš posodo z vodo za nekaj ur v zmrzovalnik? 

 



9. V kakšni obliki se lahko pojavlja voda v naravi? 
Odgovor: 

1. kot kapljevina (voda, ki priteče iz pipe, voda v rekah, jezerih, dež…) 

2. trdna snov: sneg, ivje, led, slana. 

3. Plin (vodni hlapi, para) 

 

10.   Ali lahko iz snega narediš vodo? Kaj moraš storiti? Ali to velja tudi za 

led? 

- Kako bi vodo spremenil v plin? 

 

Slovenščina 

 

VELIKI PISANI ČRKI E in L 

 

 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Dvojčici« (stran 78). Danes bomo 

začeli z obravnavo velikih pisanih črk E in L. 

- Oglej si jih v delovnem zvezku stran 78 levo zgoraj.  

- Preberi besedilo pri 1. nalogi. Nato z barvico pobarvaj nove črke.  

- Reši še 3. in 4. 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 E , L in današnji datum na zunanji 

rob. Nato vadi zapis dve vrstici velike pisane črke E in dve vrstici velike pisane 

črke L. Na začetku zapiši že poznane črke, da jih ob tem še ponoviš.   

 

             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.  

 

Spoznali smo že velike pisane črke A, 

M, N, U, V, Z, Ž, C, Č, O, S in Š. 

Danes bomo spoznali še veliki pisani 

črki E in L. Tudi te velike pisane črke 

bomo obravnavali po enakem 

postopku, saj ga že dobro poznaš. 

 

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


- Pod črke prepiši še besedilo iz 1. naloge. 

 

Uredi svoj delovni kotiček, da se boš v njem dobro počutil/a! 

 

 

Šport 

Napiši svoje ime in opravi dejavnost, navedeno za vsako črko. Za večji izziv vključi 

še svoj priimek in vsako dejavnost naredi dvakrat. Za popestritev lahko vključiš 

tudi imena družinskih članov. 
 

 

Vir: https://www.google.com/search?q=slikovna+navodila+za+telovadbo+2.+r 

 

https://www.google.com/search?q=slikovna+navodila+za+telovadbo+2.+r&rlz=1C1CHWL_slSI612SI613&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=AS2srOcnCcVCYM%253A%252CauVFtP29e6GoTM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSDZ9D3yBzWuXIf1n_TpeO738JqCA&sa=X&ved=2ahUKEwi_pK71t6vpAhVGCWMBHXBUDMgQ9QEwAnoECAoQCQ#imgrc=1qjgXqL-UWXEbM


 

 

Dodatni pouk 

 

Preberi besedilne naloge, nato jih reši v karo zvezek. Besedilnih nalog ni 

potrebno prepisati, napiši samo ustrezne račune in odgovore. 

 

1. Prvi teden je Špelca prebrala 41 strani knjige, drugi teden pa 

23 strani več kot prvi teden. Knjiga ima 98 strani. Koliko strani 

mora še prebrati ? 

 

2. Timotej je bil čez poletje na planini pastir. Zjutraj je pasel 23 

ovac, 10 koz in 6 krav. Koliko živali je pasel Timotej? 

 

3. V avtobusu se pelje 39 potnikov. 14 je žensk, 15 moških in 

nekaj otrok. Koliko otrok je v avtobusu ? 

 

4. V treh košarah je 64 kock. V prvi košari je 24 kock, v drugi in 

tretji košari jih je enako. Koliko kock je v drugi in tretji košari 

skupaj ? Koliko kock je v drugi košari ? 

 

5. Veverica je v duplo spravila 43 orehov in 36 storžev. V 

skalnato razpoko je shranila 5 žirov. Koliko plodov je veverica 

shranila v duplu ? 

 

 

6. Petra je spustila 40 balonov, Uroš 20, Meta pa toliko kot 

Petra. Koliko balonov je poletelo? 

 

 

 


