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Seznam nalog – 6. teden učenja doma 
od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020 

	
PREDMET: 
SLOVENŠČINA 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

VELIKA TISKANA 
ČRKA P 

Rešite naloge v delovnem zvezku na 
strani 61. Nato sledite zapisu črke P v 
zvezku za slovenščino (še vedno bodite 
pozorni na pravilne poteze pri pisanju). 
Nato nadaljujete z nalogami z delovnem 
zvezku na strani 62 in na strani 63 – 
zgoraj – prva naloga. 
Naloge na strani 63 in na strani 64, ki so 
označene z zvezdico, ni nujno, da rešite.  

delovni zvezek za slovenščino, stran 61-
63, 
zvezek za slovenščino 

 

VELIKA TISKANA 
ČRKA S in Š 

Rešite prvo nalogo v delovnem zvezku na 
strani 65. (Opomba: strašilo, šest 
obkrožimo z rdečo in zeleno barvico). 
Preberi povedi (Kača sika. Listje šumi). 
Oglejte si pravilen zapis črke S in Š. 
Črki zapište po mizi, po zraku ... Nato pa 
v delovni zvezek in v zvezek za 
slovenščino. 
Nato nadaljujte z reševanjem nalog. 
Rešite naloge na strani 66. Na strani 67 
preberite besedilo in z barvicami 
pobarvajte kroge (pravilne in nepravilne 
povedi). 
Naloga – prepis slikopisa in naloga z 
zvezdico sta neobvezni. 

delovni zvezek za slovenščino, stran 65-
68, 
zvezek za slovenščino 
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Rešite še  prvo nalogo na strani 68. 
	
PREDMET: 
MATEMATIKA 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

PONAVLJANJE Vzamite karo zvezek za matematiko. 
Napišite na sredino naslov VAJA z rdečo 
barvico. Pod naslovom pa napišite račune 
in jih rešite. Vsak račun zapišite v novo 
vrsto, med računi naj bo ena prazna 
vrstica. 
 
5 + 2 = 
3 + 4 = 
1 + 9 = 
8 – 1 = 
10 – 5 = 
6 – 4 = 
 
Primer zapisa, si lahko pogledate v 
prilogah čisto spodaj. 

zvezek za matematiko  

RAVNE IN KRIVE 
ČRTE 

Odprite delovni zvezek za matematiko na 
strani 41. Oglejte si 1. nalogo. Pogovorite 
se, katere črte so ravne in katere krive. 
Rešite še naloge na strani 42 in naloge 
na strani 43. 

delovni zvezek za matematiko; stran 41 
– 43. 

Dodatno: Doma poiščite vrvice 
in manjše palčice (lahko tudi 
slamice, zobotrebce itd.) 
Poskušajte narediti risbo iz 
vrvic (krive črte) in paličic 
(ravne črte). 

	
PREDMET: 
SPOZNAVANJE 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 
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OKOLJA 
SKRB ZA OKOLJE Tokrat bomo ponovili svoje znanje. 

Se spomnite, ko smo v šoli iskali 
predmete iz različnih snovi. 
Kaj vse ste našli: plastične kocke, 
steklene kozarce, lesene deščice, zvezke, 
knjige in ostale stvari iz papirja, pa 
škarje iz kovine in še in še. 
Najprej poglejte po svojem stanovanju in 
poiščite predmete, ki so iz različnih snovi 
in jih poimenujte.  
Nato odprite povezavo do DZ in rešite 
naloge na strani 23, 24 in 25. 
PRI DELU BODITE ČIM BOLJ 
SAMOSTOJNI, SAJ TO ŽE ZNATE. 

 

Povezava do DZ 
https://www.ucimte.com/?q=interaktivn
i_ucbenik_prost_dostop/1000016#/o_p
redmetih_in_snoveh 
	
 

 

	
	
PREDMET: ŠPORT KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 
METANJE ŽOGE Danes boste žogo metali na različne 

načine, zraven pa še naredili dodatne 
nalogice. Nasproti tebe pa naj stoji 
nekdo od staršev, bratec, sestrica, ki bo 
lovil tvojo žogo in ti jo vrgel nazaj. 
Preden začneš z meti, se najprej ogrej, 
tako kot to počnemo v šoli pri telovadbi. 
Poskusi se spomniti čim več vaj, ki jih 
delamo skupaj v telovadnici. 
 

žogo  
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Metanje žoge: 
- met na jajce in po metu 1x ploskneš 
(ponovi 5x), 
- met na jajce in po metu dvakrat 
ploskneš (ponovi 5x), 
- met iznad glave in po metu trikrat 
ploskneš (ponovi 5x), 
- met iznad glave in po metu počepneš in 
vstaneš (ponovi 5x), 
- met izpred prsi in se enkrat obrneš 
okrog (ponovi 5x), 
- met izpred prsi in narediš 3 sonožne 
poskoke (ponovi 5x) 
- met izpred nog (ponovi 5x), 
- met z desno roko (ponovi 5x), 
- met z levo roko (ponovi 5x). 
 
Vaje za raztezanje (glej priloge). Vaje 
narediš, ko končas z meti.  
Če želiš, se lahko se prosto igraš z žogo. 
 

Gibanje na prostem Izberite eno obliko gibanja na prostem 
(to je lahko hoja, kolesarjenje, rolanje, 
itd., pomembno je le, da to izvedete 
varno in upoštevate vse ukrepe). 

  

	
	
PREDMET: 
LIKOVNA 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 
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UMETNOST 
JURI MURI V 
AFRIKI – črno-bela 
tehnika 

Da lahko opraviš to likovno nalogo, si 
moraš najprej ogledati predstavo JURI 
MURI V AFRIKI (povezavo najdeš v 
tabelici spodaj – kulturni dan). 
Nato vzami list papirja in s črnim 
flomastrom (če nimaš črnega flomastra, 
vzami črni barvico) in nariši svoj najljubši 
prizor v predstavi. 
Risbo fotografirajte in pošljite učiteljici 
Maruši. 

bel list papirja 
črn flomaster (če ga nimaš pa črno barvico) 

 

	
DAN DEJAVNOSTI 
– KULTURNI DAN 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

JURI MURI V 
AFRIKI PLEŠE  

Oglejte si predstavo JURI MURI V 
AFRIKI PLEŠE. 
Po predstavi pa naredi nalogo, ki je 
opisana pri likovni umetnosti. 

Povezavo do predstave 
https://vimeo.com/88232971	
 

 

	
	
DAN DEJAVNOSTI 
– TEHNIŠKI DAN 

KAJ JE POTREBNO NAREDITI KAJ POTREBUJETE OPOMBE 

UREDIMO SVOJ 
DOM IZ ODPADNE 
EMBALAŽE 

Ta teden vas čaka tudi tehniški dan. Pri 
tehniškem dnevu običajno naredimo nek 
izdelek. Vas zanima kaj boste naredili vi? 
Hitro kliknite na povezavo in poglejte.  
 
Po ogledu posnetka malo pobrskajte po 
stanovanju in razmislite, kaj od najdenih 

povezavo do posnetka 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JEA
trtJeU4I&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R04rRFAHs326dTd5dz4lxPodBD16anUng
EEaL4K481Mr6wFX-4b6iSLOYU 
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predmetov oz. embalaže, bi lahko 
uporabili. 
 
Opomba: na posnetku so prikazani trije 
izdelki. Vi izberete enega (glede na 
to, kateri vam je najbolj všeč, kaj bi 
najraje naredili oz. kaj imate doma na 
voljo, da uporabite) in ga izdelate. 
Fotografijo izdelka pošiljete učiteljici 
Maruši po elektronski pošti.  
 
Če doma nimate lepila, ga lahko 
naredite sami:   
https://www.bibaleze.si/ideje_za_prosti_cas
/kako-narediti-domace-lepilo.html	
 

odpadno embalažo, ki jo najdete doma, 
škarje, lepilo, različni kosi paprija, 
papirnati prtički ... 

	
 
V tednu, od 4. maja do 8. maja, si pri glasbi izberite eno pesmico (Sijaj, sijaj, sončece, Sovica Oka ali Vremenska poročila). Pesmico še 
enkrat ponovite in prosite starše, da vas posnamejo (lahko samo zvok), posnetek pa pošljejo učiteljici Maruši. 
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PRILOGE: 
 
Raztezne vaje 
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MATEMATIKA – ZAPIS V ZVEZEK 

 


