
2. a 23. 4. 2020 

Pozdravljeni, moji »drugarčki«. 

Kako vam je uspelo včerajšnje delo? Ker vem, kako zelo zagnano ustvarjate v 

šoli in koliko dobrih zamisli imate, mi je kar žal, da nisem videla vsega, kar ste 

ustvarili.  

Danes je četrtek in imamo samo štiri ure pouka. Upam, da ste vsi do ušes 

nasmejani in zadovoljni. Še danes-in jutri, potem pa POČITNICEEE.  

Torej se hitro lotimo dela!                                 

 

MATEMATIKA  

 V delovnem zvezku Računam z Iksom  na strani 76 reši 1. nalogo in 

pri 3. nalogi drugo tabelo.  

Potem pa ti toplo priporočam malo matematičnih igric na spodnji povezavi: 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_1000/racunam_do_1000_sestevanje_odstevanje.html 

Uživaj ob zabavnem učenju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_1000/racunam_do_1000_sestevanje_odstevanje.html


SPO: NOVA SNOV: SADOVNJAK SPOMLADI 

 

 

 



SLOVENŠČINA: VELIKE PISANE ČRKE C, Č in O 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »V otroškem muzeju« (stran 72, 73).  

Danes bomo začeli z obravnavo velikih pisanih črk C, Č in O. 

- Oglej si jih v delovnem zvezku stran 72 levo zgoraj.  
- Preberi besedilo pri 1. nalogi. Nato z barvico pobarvaj nove črke.  
- Natančno si oglej fotografije ob besedilu in jih opiši svojim domačim. 
- Reši še 3., 4. in 5. nalogo.  

 

Na  tej povezavi https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej 

prikaz pisanja novih črk. Prikaz pisanja si oglej tudi v delovnem zvezku pri 2. 

nalogi.  

Zapis novih črk vadi najprej s prstom po zraku ali pa na poseben list. Nato vadi 

zapis novih črk v delovni zvezek pri nalogi 2.  

 

Vzemi pisanko, z rdečo barvico napiši naslov VAJA in današnji datum na zunanji 

rob. Nato vadi zapis dve vrstici velike pisane črke C, dve vrstici velike pisane 

črke Č in dve vrstici velike pisane črke O. Na začetku zapiši že poznane črke, da 

jih ob tem še ponoviš.   

             In zapomni si, vse črke v pisanko pišemo po enakem postopku! 

 

ŠPORT 

Šport, 23. 4.  

Preverjanje znanja - Skok v daljino z mesta s sonožnim odrivom 

Pred skokom naredi vaje za ogrevanje. 

 Teci na mestu. 

 Hopsaj-pri tem štej do 20. 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


 Sonožno poskakuj naprej, nazaj, nato levo, desno. Vajo ponovi 6-krat. 

 Naredi 8 počepov. 

 Kroži z obema rokama 8-krat naprej in 8- krat nazaj. 

 6- krat se odrini iz počepa v poskok. 
  
PONOVI, KAJ MORAŠ UPOŠTEVATI PRI SKOKU: 
- 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 ponovno ogledaš pravilen skok v daljino z 
mesta na spodnjem posnetku: 
https://www.youtube.com/watch?v=S11tjA7BCic 
  
  

Najprej skok v daljino z mesta s sonožnim odrivom vadi.  Nato izvedi 3 
skoke in s pomočjo odraslih izmeri dolžine skokov. 

Tabela: Dolžina skokov 

1.   skok 2.   skok 3.   skok 

  
  

    

  

Dolžino skokov zabeleži in meritve pošlji na e-naslov: lidija.spelic@os-
smihel.si  Za pomoč prosi odrasle.  

 

Ker se ''vidimo'' šele v maju, vam želim prijetne in zdrave počitnice.  

Srečno! 
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