
2. a 11. 5. 2020 

Pozdravljeni, drugošolci/ke.  Vikend je za nami in upam, da ste se naigrali do 

sitega na sončku in se dobro odpočili. Začenjamo nov, že osmi teden učenja na 

daljavo.  

Želim vam prijetno delo in seveda uspešno učenje. 

MATEMATIKA 

            Seštevanje do 100 brez prehoda 

Poglej si postopek seštevanja dvomestnih števil brez prehoda. 

 

                24                +            15           =                 39 

Račun 24 + 15 bomo izračunali po korakih.  

Najprej drugi seštevanec razdelimo na desetice in enice.  

15 = 10 + 5 

Nato številu 24 prištejemo desetice drugega seštevanca.  

24 + 10 = 34. 

Potem izračunamo še 34 + 5 = 39. 

Račun 24 + 15 smo torej razbili na dva računa.  



24 + 10 = 34 

34 + 5 = 39 

Zapišemo 24 + 15 = 39. 

V karo zvezek napiši naslov Seštevanje do 100 brez prehoda in današnji 

datum. Nato preriši prikaz s krogci in postopek računanja (samo vijolično 

obarvane račune brez besedila). 

 

V delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 2   reši na strani 48 

prvo nalogo. Pri računanju si pomagaj s kockami.  

V delovnem zvezku Računam z Iksom 2 na strani 78 reši 1. nalogo.   

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

3.del snovi: KAMEN, PAPIR, ŠKARJE (učbenik 52, 53, 54, 55) 

1. Zapis v zvezek  

Nevarne snovi 

V gospodinjstvih in pri pridelavi hrane na vrtovih, njivah in poljih uporabljamo 

tudi nekatere nevarne snovi. To so razna zdravila, čistila in škropiva proti 

škodljivcem. 

Te snovi moramo uporabljati v skladu z navodili. Pravilno jih moramo 

shranjevati in upoštevati oznake, ki so na embalaži.  

Prazno embalažo in ostanke nevarnih snovi moramo odložiti na dogovorjena 

mesta. 

 

 2. Odpri učbenik na strani 55. 

Ponovi, kaj pomenijo oznake na embalaži. (učbenik, stran 55) 

Če si že malo pozabil, si pomagaj z učbenikom, stran 41.  



Pri vsakem znaku pomisli, kako ravnaš s snovjo, ki ima na embalaži takšno 

opozorilo. 

               

 

        Neobvezna dodatna naloga 

Igra Kamen, papir, škarje Navodila za to igro so opisana v učbeniku, naloga 6, 

stran 54.  

To je stara igra, znana v mnogih deželah sveta. Igrata dva igralca. Pri igri si 

nasprotnika z rokama sočasno pokažeta kamen (pest), papir (odprta dlan) ali 

škarje (iztegnjena kazalec in sredinec roke)  

Kamen premaga škarje. Papir premaga kamen. Škarje premagajo papir. 

Če želiš, si poišči soigralca in se igrajta. Lahko se zmenita, da bosta igrala do 10 

točk. (Seveda navijam zate, da boš zmagal, ampak tega ne povej drugim.)  

 

 

ŠPORT 

Vaje za koordinacijo, 11. 5.  

➢ Ogrevanje 

 

1. vaja: ZASUK GLAVE LEVO, DESNO 

Stoja razkoračno. Roke so v boku ali v priročenju. Zasukamo glavo v desno 

stran, nato še v levo stran. V vsako stran poglej 5 x. S to vajo raztezamo mišice 



vratu. 

 
 

2. vaja: DVIGOVANJE RAMEN  

Stoja razkoračno. Roke so v priročenju. Dvigovanje ram gor in nazaj dol. Rame 

dvigneš 5 x. S to vajo raztezaš mišice ramenskega obroča. 

3. vaja: KROŽENJE Z BOKI 

Stoja razkoračno. Roke v bok. Krožimo z boki v obe smeri. Delamo velike kroge. 

5 krogov v eno in 5 v drugo stran. Ta vaja je raztezna. 

 

4. vaja: DVIGOVANJE BOKOV 

Ležimo na hrbtu, noge so pokrčene, roke v priročenju. Dvigujemo boke. Ta vaja 

je krepilna (trup). Ponovi jo 10 x.  

 
Vir: http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/PRAKSA/gimnasticne_vaje/gimnasticne_vaje_KM_slikovno.pdf 

 

➢ Glavni del 

Na spodnji povezavi boš našel vaje za koordinacijo. Potrebuješ le brisačo/vrv, 

športno opremo in dobro voljo. ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=jrFET2fdy5Q 

 

SLOVENŠČINA 

SLJ: VELIKI PISANI ČRKI S  IN Š, prepis 

 
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. 

http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/PRAKSA/gimnasticne_vaje/gimnasticne_vaje_KM_slikovno.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jrFET2fdy5Q


Pripravi si delovni zvezek . 

 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Zimsko veselje« (stran 75, 77).  

 

Spoznali smo že velike pisane črke A, M, N, U, V, Z, Ž, C, Č,  O, S  in Š.  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. in 9. nalogo. 
- Ne pozabi v pisanki napisati naslov VAJA in današnji datum na zunanji 

rob.   
- Pri 9. nalogi zapiši vsaj 5 povedi, 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 že učili. 

 

Zakaj je smučarski klub Snežinka zapisano z veliko začetnico? 

 

ZAPOMNI SI: Tudi imena klubov, društev in drugih organizacij se piše z veliko 

začetnico. 

 

 

*Če želiš, reši tudi 10. nalogo.  

 

 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

Napiši naslov v zvezek za glasbeno umetnost.              

               Ljudske skladbe 

 

Poslušaj ljudsko skladbo.  

 

Slovenska ljudska Trzinka https://www.youtube.com/watch?v=CNVxbhtpi5Q 

 

1217_Cincidon_3_Tr

zinka.mp3
 

   

V zvezek napiši. Poslušal sem ljudsko skladbo Trzinka. 

 

Po ponovnem poslušanju pesem poj in petje spremljaj z lastnimi glasbili (npr. 

plosk, udarec z dlanmi po kolenih,…).  

https://www.youtube.com/watch?v=CNVxbhtpi5Q


 

 


