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PREDMET: SLJ 

 

IŠČEM TE, VELIKA ZAČETNICA! 

 

Danes je tvoja naloga, da spodnje besedilo najprej glasno prebereš. Nato vzemi zeleno barvico 

in v besedilu pobarvaj vse velike začetnice. Pr vsaki pobarvani črki razmisli, zakaj mora biti 

zapisana z veliko začetnico. Ko to storiš, odpri zvezek za SLJ  in vanj napiši naslov: PREPIS. Tvoja 

zadnja naloga je, da besedilo pravilno prepišeš v zvezek. Seveda moraš pri tem uporabljati 

pisane črke. Pazi na čitljiv zapis.  

 

V teh dneh pa ne pozabi tudi na vsakodnevno branje in bralni list.  

Sedaj pa veselo na delo! 

 

SOSEDOV LUKA JE ŽE VELIK FANT. LETOS HODI V 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE TRNOVO. DOBIL 

JE NOVEGA NAJBOLJŠEGA PRIJATELJA. TO JE BINE, KI GA ZARADI PEGASTEGA OBRAZA IN 

RDEČKASTIH LAS PRIJATELJI KLIČEJO KAR RDEČI. POGOSTO SE DRUŽITA S SOŠOLCEMA NIKOM 

IN BOŠTJANOM. BOŠTJAN SE JE ŠELE PRED KRATKIM PRISELIL IZ NOVE GORICE NA TRNOVO. 

NIK STANUJE V VELIKI HIŠI PRI RIJAVCIH IN SKORAJ VSAKO POPOLDNE SE NA NJIHOVEM VRTU 

IGRAJO S PSOM ARČIJEM. ARČI JE ŠE MLADIČEK IN KER SO BILI NEPAZLJIVI, JIM JE VČERAJ UŠEL 

NA SOSEDOV VRT, H KOVAČEVIM. 

 

      Si hiter, imaš voljo in preveč prostega časa? Potem lahko rešiš 

tudi naloge, ki so označene s sovico.  

*DODATNA NALOGA – BESEDE NAGAJIVKE 

 

 

Spodnjim besedam poišči pare z enakim pomenom (sopomenke). 

ogledalo  čeden  

roža  nikdar  

tovornjak  debel  

stena  uloviti  

zemlja  nehati  

bogat  vpiti  

svetilka  čarovnica  
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PREDMET: SPO 

V učbeniku za spoznavanje okolja si ponovno preberi strani 54, 55 in nato dopolni spodnje 

besedilo. Če imaš doma možnost tiskanja, si lahko besedilo natisneš in ga dopolniš, drugače 

pa besedilo prepiši v zvezek in ga dopolni z ustreznimi besedami. Pomagaj si z učbenikom. 

 

 

Uradni jezik v Sloveniji je __________________________. Na Obali in v Prekmurju sta uradna 

jezika ____________________in ___________________. Slovenska himna se imenuje 

________________. Napisal jo je ________________ _______________, uglasbil pa 

________________   _________________.  Slovenska zastava je bele, _______________ in 

_________________ barve.  Evropska zastava pa je _________________ barve. Na njej je 12 

rumenih zvezd, ki tvorijo krog. V Sloveniji uporabljamo denar, ki se imenuje ______________. 

Na kovancu za 50 centov je upodobljen najvišji vrh Slovenije, to je ___________________. Na 

kovancu za 1 evro pa  je upodobljen ________________ ___________________. Če potujemo 

iz države potrebujemo _________________________________. Glavno mesto Slovenije je 

__________________. Tu je parlament. V parlamentu _______________________ odločajo o 

pomembnih stvareh. 

 

 

Ob karti sveta ponovi imena celin in oceanov, ki smo jih spoznali v šoli. Če imaš doma možnost 

tiskanja, si lahko karto natisneš in jo dopolniš, drugače pa le ustno ob karti ponovi celine in 

oceane. Nato odpri učbenik na strani 56 in 57, ter preveri pravilnost svojih rešitev. Ti dve strani 

še enkrat preberi. 
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*DODATNA NALOGA – RAZISKUJ EVROPO 

 

 

 

Tvoja naloga je, da državam poiščeš glavno mesto oziroma glavnim mestom poiščeš države, v 

katerih se nahajajo. Pomagaš si lahko z internetom ali atlasom. Uspešno raziskovanje! 

 

DRŽAVA GLAVNO MESTO 

Belgija   

Češka  

 Helsinki 

Grčija  

 Pariz 

 Zagreb 

Italija  

Madžarska   

 Berlin 

Nizozemska  

Poljska  

 Lizbona 

Kosovo  

 Dunaj 

Slovaška   

 Madrid 

Srbija  

Slovenija  

Bosna in Hercegovina  

 Bukarešta 
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PREDMET: ŠPO 

 

Danes pri športu boš izvedel nekaj nalog za izboljšanje tehnike teka. 

 

UVODNI DEL: Opravi 5 min lahkotnega teka, 2 minuti hoje in 1 minuto hitrejšega teka. 

 

RAZTEZNE IN KREPILNE GIMNASTIČNE VAJE: 

− kroženje z rokami; 10-krat naprej in 10-krat nazaj 

− zamahi s pokrčenimi in iztegnjenimi rokami nazaj (10-krat) 

− kroženje z boki (10-krat v vsako smer) 

− zibanje v izpadni korak naprej (10-krat) 

− zibanje v izpadni korak v stran (10-krat) 

− predklon – zaklon; poskusi se dotakniti tal vsakič nižje (10-krat) 

− vojaški poskoki (10-krat) 

 

Vaje za izboljšanje tehnike teka 

Opravi naslednje vaje, ki smo jih večkrat izvajali pri pouku športa.  

 STRIŽENJE oz. škarjice: hiter tek z nogami, ki so iztegnjene v kolenu in stopalu. Tal se 

dotikaš samo s sprednjim delom stopala. Pazi, da telo ne bo v zaklonu tj. nagnjeno 

nazaj. 

 

 FRCANJE: telo imaš iztegnjeno v rahlem predklonu. Pri vsakem koraku se s peto 

dotakneš zadnjice. 

 

 TEK S POUDARJENIM ODRIVOM: v bistvu gre za poskoke z noge na nogo. Predstavljaj 

si, da preskakuješ lužo  Zamah sprednje noge mora biti visok. Noga mora biti 

pokrčena. Odrivna noga je na koncu koraka iztegnjena. Telo je v rahlem, ne preveč 

izrazitem, predklonu. 

 

 HOPSANJE: Pri vsakem odrivu se z nasprotnim komolcem dotakni nasprotnega kolena. 

Pri hopsanju je lahko poudarek  

 na dolžini koraka 

 na višini koraka. 

             Poskusi izvesti obe tehniki.                 

 

 

Čestitam za opravljene vaje! Sedaj pojdi v kuhinjo in popij malo 

vode. Nato izvedi vaje še enkrat. Can you do it?  
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PREDMET: MAT 

Vzemi zeleno barvico in preveri, ali si včeraj pravilno rešil naloge. Upam, da ti je bila zadnja 

naloga v izziv.   

 

 

 

86 + 17 = 103 (Ti je uspelo 

pravilno izračunati?  ) 

  33 – 9 = 24 

25 + 18 = 43 

  77 – 7 = 70 

55 – 39 = 16 

  5 + 75 = 80 

56 + 16 = 72 

  22 + 8 = 30 

70 – 47 = 23 

19 + 71 = 90 

100 – 78 = 22 

   71 + 19 = 90 

     18 + 9 = 27 

     99 + 1 = 100 

     45 – 8 = 37 

 

 

R: 68 + 9 = 77 

O: Dobim število 77. 

 

 

 

R: 44 – 7 = 37 

O: Dobim 37. 
 

 

 

R: 85 – 57 = 28 

O: Dobim 28. 

 

 

 

R: 15 + 30 = 45 

R: 45 + 85 = 130 

O: Dobim število 130. 

3. Številu 44 odštej 7. Koliko dobiš? 

 

4. Koliko dobiš, če od števila 85 odšteješ število 57? 

5. Vsoti števil 15 in 30 prištej 85. Koliko dobiš? 

1. Seštej ali odštej. 

 

2. Številu 68 prištej 9. Koliko dobiš? 
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Danes ponovno utrjuješ seštevanje in odštevanje do 100.  

 

 

     ____ + 5 = 10 

  25 – ____ = 5 

 86 + ____ = 100 

    ____ – 7 = 25 

  33 –  ____= 19 

  ____ + 14 = 19 

  15 – ____ = 13 

     ____ + 8 = 15 

  16 + ____ = 24 

  ____ – 14 = 33 

  73 – ____ = 55 

  ____ – 38 = 44 

 

 

15 + 15                 20 – 10  20 + 18                25 + 13            45 – 29                17 + 0           

 

 

R: __________________ 

R: __________________ 

O: ________________________________________________________________________ 

O: ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 

6. Poišči prvi in drugi neznani člen pri seštevanju in odštevanju. 

7. Oglej si spodnja števila. Pod vsakim primerom števil napiši račun seštevanja in račun 

odštevanja. 

7. Vstavi znak <, >, =. 

8. Peter in Maj zbirata znamke. Peter jih ima 45, Maj pa 19 manj. Koliko znamk ima Maj? 

Koliko znamk imata oba skupaj? 

34 17 69 16 85 29 66 17 37 
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R: __________________ 

O: ___________________________________________________________ 

 

 

R: __________________ 

O: ___________________________________________________________ 

 

 

 

Prvi teden pouka na daljavo je za nami.  

Želiva ti prijeten vikend. 

Zdrav pozdrav  

                                                                                      učiteljici Sara in Špela 

8. V vagonu se je peljalo 68 potnikov. Na prvi postaji jih je izstopilo 29, nihče pa ni vstopil. 

Koliko potnikov je ostalo v vagonu? 

Na drugi postaji jih je spet izstopilo 29, vendar je 6 potnikov tudi vstopilo. Koliko potnikov 

se je odpeljalo naprej? 


