
5 TEDEN: 13.4-17.4 

DAN 13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4 

1 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

SLJ: 2.razred 
Črka K: 

spoznavanje z 
obliko, 

poustvarjanje na 
tablo, v brezčrtni 

list 

SPO: 
1.razred in 

2.razred: Živali 
v drugih delih 

sveta 

SLJ: 2.razred 
Črka K: 

artikulacija 
glasu, besede ki 

se začnejo na 
črko, vezava 

glasov, branje, 
preslikovanje 

besed. 

Šport 

2 

MAT: 2.razred 
Število in 
števka 9: 

Preštevanje do 
sedem, zapis 

števke na 
brezčrtni papir 
oblikovanje iz 

plastelina, 
ponazarjanje 

števila s 
konkretnimi 

predmeti. 
Preštevanje 

predmetov na 
papirju, zapis 

števke 

Šport 

LUM 
1.razred in 
2.razred: 

 

3 

SLJ: 2.razred 
Črka K: 

poustvarjanje 
(brezčrtni, 
plastelin, 
črtovje), 

artikulacija glasu, 
besede ki se 

začnejo na črko. 

Glasbena 
umetnost 

SPO 
1.razred in 
2.razred: 

Varovanje 
okolja 

4 

SPO 
1.razred in 

2.razred: Živali 
v drugih delih 

sveta 

Glasbena 
umetnost 

MAT: 2.razred 
Število in 
števka 9: 

ponazarjanje 
števila s 

konkretnimi 
predmeti. 

Preštevanje 
predmetov na 
papirju, zapis 

števke 

SCU 
1.razred in 
2.razred: 

Samostojnost 

5   
DOD 

 

SLJ: 2.razred 
Črka K: vezava 
glasov, branje, 
preslikovanje 

besed. 



Pozdravljeni ponovno! 

Upam da se naše učenje na daljavo čimprej zaključil in se kmalu ponovno vidimo v šolskih klopeh. 

Teden, ki prihaja bo malo drugačen. S tem tednom zaključujemo usvajanje novih snovi za ta 

mesec. Šolsko delo bo zadnji teden aprila, bolj ponavljanje stvari, ki smo se jih do sedaj naučili. 

Zato prosim starše, da mi pri delu pomagate, tako da mi sporočite, kaj bi bilo pri učencu potrebno 

še utrjevati in bom za vsakega posebej pripravila delo. 

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi 

Eva Pančur Rajh 

 

SLJ: ČRKA K 

- Učenec naj sledi načinu dela, ki je že predstavljen v zvezku s črtami in v brezčrtnem zvezku 

za branje. 

- Učenec naj reši naloge s črko K v delovnem zvezku Pajkec Piko. 

- Naloge in podrobna navodila za delo črko K so kronološko prikazana spodaj. 

- (BREZ TISKALNIKA) Pripravljeni sta dve strani za tiskanje, če ne želite tiskati, prerišite lista v 

zvezek (veliko črko na polovico lista, spodaj večje črke) 

Še vedno velja, da če vam le čas dopušča vadite narek. Kot sem že napisala ob vrnitvi v šolo ga 

bomo ocenjevali. V naslednjem tednu bom eno izmed ur tudi posvetila pisanju nareka. 

 

MAT: 9 

Utrjujte računanje do 5. Ob vrnitvi v šolo ga ocenjujemo. Naslednji teden boste z navodili dobili 

tudi preverjanje znanja. 

Število in števka 9 

 (TISKANJE) Vsa navodila so zapisana na delovnih listih. Učenci naj poleg vsega tega naredijo 

še naloge v modrem delovnem zvezku za matematiko. 

 (BREZ TISKALNIKA) V vednost: delovne liste za obravnavo števke 8 sem vam že pripravila, 

če nimate tiskalnika lahko pa na podoben način sami narišete v zvezek. Učenci naj naredijo 

naloge v modrem delovnem zvezku. 

 

SPO:  

ŽIVALI V DRUGIH DELIH SVETA 

 Do sedaj ste bili vsi zelo pridni. Zdi se mi edino pravično, da vam in vašim staršem, 

privoščim malo počitka. Skupaj si vzamete čas in si oglejte kakšno dokumentarno serijo ali 

risanko v kateri nastopajo živali, ki jih pri nas ne najdemo (dokumentarne serije o živalih, 

risanke kot so Levji kralji, Iskanje malega Nemota). Veliko užitka pri gledanju. 



 Če nimate nobenih dokumentarnih serij ali risank o tujih živalih so oglejte videoposnetka in 

se o njih pogovorite: 

https://www.youtube.com/watch?v=amyXooD-k1I 

https://www.youtube.com/watch?v=_Fa9gfm5n7w 

VAROVANJE OKOLJA 

 Oglej si video: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzdzxWmwfU4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QsO

rQse3Nl4YDyUeClPuMmaTqefyyZMw2_WWI7SthEowoHJCx7oUhpeg 

 Vsem domačim razloži kako ločujemo odpadke, domačim pomagaj pri ločevanju odpadkov. 

SCU: Samostojnost 

Učenec naj doma opravi čim več hišnih opravil (brisanje miz, pripravljanje mize, pospravljanje 

svoje sobe in podobno). 

LUM: Zahvala 

Vsem, ki so ti pomagali pri učenju nariši poljubno sliko v zahvalo. Zaslužili so si jo 😊 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=amyXooD-k1I
https://www.youtube.com/watch?v=_Fa9gfm5n7w
https://www.youtube.com/watch?v=kzdzxWmwfU4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QsOrQse3Nl4YDyUeClPuMmaTqefyyZMw2_WWI7SthEowoHJCx7oUhpeg
https://www.youtube.com/watch?v=kzdzxWmwfU4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1QsOrQse3Nl4YDyUeClPuMmaTqefyyZMw2_WWI7SthEowoHJCx7oUhpeg


SLJ (BREZ TISKALNIKA: v primeru da nimaš tiskalnika napiši črko K v zvezek in jo prevleci z vsemi 

barvicami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/62909726026542902/&psig=AOvVaw0ToHegShLAhtPQYWniOYIf&ust=1586866609861000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCjrfuw5egCFQAAAAAdAAAAABAD


SLJ: ČRKA k (NAREDIJO VSI TISKANJE IN BREZ TISKANJA) 

Tekom tedna si razporedite delo, kakor vam čas dopušča, ampak v zvezek za slovenščino (s črtami) 

naj učenec napiše pol strani črk v črtovje. Pol strani naj bo preslikovanja besed. Prilagam primer, 

dodajte še besede, ki jih najdete v delovnem zvezku Pajkec Piko. Učenec naj reši naloge do 

naslednje črke v delovnem zvezku Pajkec Piko. 

 

V zvezek za branje (brezčrtni zvezek) napišite razčlenjene besede. Učenec naj jih bere, povezuje 

glasove. 

 



MAT: Število in števka 9 (TISKANJE: natisni in reši, BREZ TISKANJA: Nariši v zvezek) 

 



MAT: Število in števka 8 (TISKANJE: natisni in reši, BREZ TISKANJA: Nariši v zvezek) 

 



 



GUM 

POZDRAVLJENI UČENCI! 
 

Danes vam pošiljam namig za ustvarjanje.  

Vsako ustvarjanje potrebuje idejo, navdih, voljo in čas. Zato res ne hitite. Naj vam bo ustvarjanje v 

sprostitev, v zabavo.  

Današnji namig je, da izdelate kakšno preprosto glasbilo iz materialov, ki jih imate doma. 

Primer: ROPOTULJICE (V jogurtov lonček nasuješ malo riža in ga pokriješ.) Riž lahko zamenjaš za 

nekaj makaronov, slišal boš, da ropotulja zveni drugače. 

 

Lepo vas pozdravljam, učiteljica Megi 

 


