
Pozdravljen, 2. b! 

Že smo na koncu četrtega tedna izobraževanja na domu. Iz vsega, kar ste mi 

poslali v sporočilih, sklepam, da pridno in uspešno delate; zato vsem skupaj 

čestitam za opravljeno delo. Danes je petek, zato le hitro opravite naloge; nato 

pa vam želim, da bi imeli skupaj z vašimi domačimi lep praznični konec tedna. 

Bodite dobro. 

                                                                    učiteljica Vera 

Slovenščina 

1. ura: ZAPIS POVEDI 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Greva v knjižnico« (stran 68).  

Ta teden smo spoznali velike pisane črke A, M in N. 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 8.(pisno) in 9. nalogo 

(ustno).  

Zakaj je pri naslovu Muc Mehkošapek  oboje zapisano z veliko začetnico? 

ZAPOMNI SI: Naslovi knjig se pišejo z veliko začetnico, Mehkošapek pa je ime 

muca in tudi imena živali se pišejo z veliko začetnico. 

                                                     ZAPIŠI V PISANKO  

 

 

 

 

 

 

Natančno si preberi navodila, ki so zapisana 
pri nalogah. Piši s pisanimi črkami. Pazi na 
velike začetnice in ločila na koncu povedi ter 
natančen in pravilen zapis. Večkrat se 
spomni na pravilno sedenje za mizo in držo 
pisal. 

10. 4. 2020           PIŠIMO Z VELIKO ZAČETNICO!                                                               

NASLOVI KNJIG 

Mavrična ribica 

Muc Mehkošapek 

 Naš denar 

Aleš je prebral knjigo Lov na tigra iz zbirke Mali detektiv. 



Pazi, da boš pri velikih začetnicah uporabil/a velike pisane črke, ki smo se jih 

učili. 

*Če želiš, pri 10. nalogi zapiši nekaj povedi o svoji najljubši knjigi v pisanko pod 

zapisom iz modrega okvirja. 

                   

 

2. ura:  ZGODBA »BABICA IN VODA« 

 

 

Zgodbico najdeš v berilu na strani 91. Zgodbico glasno preberi. 

 

 
Lev N .Tolstoj:   BABICA IN VODA 

 
                                 BABICA JE NESLA VEDRO VODE. VEDRO JE BILO STARO IN                            
                                 PRELUKNJANO. VODA JE ODTEKALA IZ VEDRA NA ZEMLJO. 
BABICA PA JE BILA VESELA, KER JE LAŽE NOSILA. 
                                  KO SE JE VRNILA, JE POSTAVILA VEDRO NA TLA-A VODE 
NIKJER. 
 

 

 

Ustno odgovori na vprašanja o prebrani zgodbici. Pomagaj si s sličicami. Izbrati 

moraš ustrezno-pravilno sličico. 

1. Kdo nastopa v zgodbici? 

                                    

 

2. Kaj je nesla babica? 

 

                                                          

      



3. Kako se je počutila babica, ker je laže nosila?  

                                               

 

 

 

4. Še matematično vprašanje. *Kateri prikaz  prikazuje količino vode v 

vedru iz zgodbice? Ali bi ti to prikazal drugače?                                     

                                      

 

 

 

 

Matematika                            

 

Utrjevanje znanja- prištevanje enic k dvomestnemu številu 

 

V delovnem zvezku »Računam z Iksom« na strani 74 reši 3. nalogo. 

 

 

Odštevanje enic-vaja 

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

enic« (stran 39). 

Reši naloge 2., 3., 4., 5., 6. Izračunaj dane račune. 

Reši nalogo 7. Izračunaj račune, ki so zapisani na posameznih klobčičih. Nato 

mucke poveži z ustreznimi klobčiči volne. 

 

 


