
2. a  20. 4. 2020 

Dober dan v novem tednu, drugošlci/ke. Želim vam lep začetek novega 

tedna in uspešno delo.  

 

MATEMATIKA 

Seštevanje dvomestnih števil-Računanje z deseticami 

Dvomestnemu številu že znamo prišteti in odšteti enomestno 

število. 

Vadili bomo seštevanje dvomestnih števil.  

 

 

V karo zvezek napiši naslov Seštevanje dvomestnih števil-

Računanje z deseticami in današnji datum na zunanji rob zvezka. 

Stolpci 

Najprej si poglej primer.

 

   16      +      20    =      36 

Račun 16 + 20 bomo izračunali postopoma. 

Najprej prvi seštevanec razdelimo na desetice in enice.  



16 = 10 + 6 

Nato seštejemo desetice obeh seštevancev: 10 + 20 = 30.  

Potem izračunamo še 30 + 6 = 36.  

Torej: 16 + 20 = 30 + 6 = 36. 

Zapišemo 16 + 20 = 36. 

V zvezek preriši prikaz s stolpci in postopek računanja-

samo račune brez besedila. 

 

Poskusi še sam. Prepiši in reši v zvezek . 

Dopolni. 

25 + 10 = 30 + 5 =  

25 + 10 =  

46 + 30 = 70 + 6 =  

46 + 30 =  

V delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 2 na strani 42 

reši 1. nalogo. Pri računanju si pomagaj s kockami. 

 

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  

    

  

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

ORODJE IN STROJI  

3.del učne snovi Fižol raste, učbenik strani 62, 63  

Za delo na vrtovih in njivah potrebujemo različna orodja, za obdelavo 

velikih površin pa stroje. 

19 34 29 55 61 14 22 43 

  4

9        

24+30= 

 



Za opazovalno nalogo si imel/a, da opazuješ ljudi pri delu na vrtovih in da pri 

tem sodeluješ, če imate vrt doma.  

Katero orodje uporablja vrtnar/ka? 

Katero od orodij na sliki si že videl? Kaj delamo s posameznim orodjem? 

Za starše: (učenci naj znajo orodje poimenovati, ne rabijo pa povedati 

namena posameznega orodja tako natančno kot je spodaj zapisao, namen  

lahko smiselno opišejo s svojimi besedami) 

 

MOTIKE  uporabljamo pri drobljenju grud in grobem ravnanju 

gredic. 

MOTIČICA   je orodje s katerim okopavamo in plevemo. 

GREBLJICE  oziroma strgala s katerimi strgamo zaplevljene poti. 

LOPATA  nam služi za nakladanje zemlje, premetavanje komposta, 

lopatenje oziroma rahljanje gred. 

VILE  imamo za nakladanje gnoja, premetavanje komposta. 

GRABLJE  rabimo za poravnavanje gred.  

SADILNI KLIN  potrebujemo za sajenje sadik. 

SAMOKOLNICA  je nepogrešljiva za prevažanje, zemlje, gnoja, komposta. 

ZALIVALKA   za zalivanje vrtnin. 

ŠKROPILNICA   je za škropljenje rastlinskih pripravkov, ki uničujejo 

škodljivce. 

 

 

                              
lopata                 zalivalka            škropilnica           vile             

 

 

 

                         
samokolnica          motika             sadilni klin           grablje 

 

  

  



V učbeniku za okolje na strani 63 si oglej, katere stroje 

uporabljajo za obdelavo polj.  

Dopolni svoj zapis v zvezku pod naslovom Fižol raste 

Spomladi obdelujemo vrtove in polja. Zemljo pognojimo, jo 

prelopatimo ali preorjemo, nato jo z grabljami zrahljamo in 

naredimo gredice. Na vrt posejemo seme in posadimo 

sadike. Na koncu vse dobro zalijemo. 

Za ponovitev in razvedrilo se preizkusi v KVIZU, ki ga 

najdeš na spodnji povezavi.  

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Vrt1Web/index.html  

 

 

 

 

 

ŠPORT 

ŠPORT, 20. 4.  

Vadi skok v daljino z mesta  s sonožnim odrivom, ker te v četrtek, 23. 4., 
čaka preverjanje znanja. 

Pri skoku upoštevaj naslednje:  

- pred začetno črto ne smeš narediti prestopa, 

- dobro se odrini z obema rokama, skoči čim dlje tako, da pristaneš na obeh 
nogah. 

Dolžino skoka izmeriš od začetne črte do pete tiste noge, ki je pri doskoku 
zadaj. 

Da si boš lažje predstavljal, si lahko ogledaš pravilen skok v daljino z mesta na 
spodnjem posnetku: 

https://www.youtube.com/watch?v=S11tjA7BCic 

 

 

Za sprostitev pa lahko narediš kakšno vajo, kot jo kažejo spodnje slike.  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fuciteljska.net%2Fkvizi%2FHotPot%2FVrt1Web%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5Dl8wWwV1Sgo6Mle-tfNdznEYuA
https://www.youtube.com/watch?v=S11tjA7BCic


 

 

 

 

 

 

 

 

Lep dan ti želi učiteljica Lidija.  

 

SLOVENŠČINA 

ZAPIS POVEDI 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Dan za pospravljanje« (stran 68, 

71).  

 

Spoznali smo že velike pisane črke A, M N, U, V, Z in Ž. Oglej si jih in ponovi 

pravilen zapis črk po zraku, zvezku, hrbtu tvojih domačih … Lahko se igrate tudi 

igrico Ugani črko in ob tem ugibate, katera črka je zapisana po zraku, zvezku, 

hrbtu … 

- Ponovno preberi besedilo pri 1. nalogi. Nato reši 7. nalogo.  
Uredi vrstni red besed, tako da bodo  povedi smiselne. Pravilno urejene povedi 

prepiši v pisanko, pri tem pa pazi na pravilno uporabo velike začetnice in 

končnih ločil. Pazi, da boš pri velikih začetnicah uporabil/a velike pisane črke, 

ki smo se jih učili. 

 



Tako kor so učenci pospravili svojo učilnico, tudi ti uredi svoj delovni kotiček, da 

se boš v njem dobro počutil/a! 

 

*Če želiš, pri 8. nalogi zapiši katere naloge opravljata reditelja v našem razredu.  

 

 

GLASBA 

Besedilo o ljudski glasbi preberi, nato  ga prepiši v zvezek za glasbeno umetnost. 

Ljudska glasba 

K ljudski glasbi spadajo tiste pesmi, skladbe in plesi, za katere ne vemo, kdo jih je 
ustvaril-skladatelj ni znan. Širijo se po ustnem izročilu iz roda v rod in ker včasih 
niso zapisane, so se tudi nekoliko spreminjale. K ljudski glasbi spadajo ljudske 
pesmi, ljudska glasbila in ljudski plesi. 

 


