
PETEK, 8. 5. 2020 

MAT: Računam na krajši način (utrjujem): DE + DE = DE  

V velik črtasti zvezek za matematiko zapiši vaja. Izračunal boš 10 računov in 

besedilno nalogo za nalepko na krajši način.       

23 + 44 =                       51 + 13 = 

84 + 15 =                       35 + 22 = 

72 + 24 =                       46 + 31 = 

15 + 73 =                       24 + 24 = 

31 + 57 =                       13 + 55 = 

Petra ima 25 nalepk, Tina pa 24. Koliko nalepk imata skupaj? 

Račun:  

Odgovor: 

Na koncu naredi okrasek. Če ti še računanje povzroča težave lahko vadiš še na naslednji 

povezavi: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/dvomestna-stevila 

 

ŠPO: Gibanje na enakomeren ritem 

Danes nas čaka aerobika – vadba ob glasbi. 

Na spletu je veliko posnetkov te vadbe, ker pa je vadba naporna za začetnike, 

lahko za začetek poskusite in telovadite ob tem video posnetku in ponavljate za 

voditeljem. Pomembno je, da začutite ritem in delate v skladu z njim, ne 

prepočasi in ne prehitro.  

https://www.youtube.com/watch?v=H0c-4nZjIWQ  

Poskušajte zdržati čim dlje. Pri sebi imejte vodo, saj se bo morda zgodilo, da se 

boste začeli zelo potiti in boste potrebovali požirek vode. Če boste potrebovali 

počitek, počivajte medtem, ko korakajo. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/dvomestna-stevila


SPO: Spoznali smo, preverim svoje znanje 

Danes boš malo ponovil. To vendar ne bo težko. 

Najprej v DZ na strani 87 preberi, kaj smo spoznali. Nato odgovori na vprašanja 

na strani 87. Odgovore zapiši v velik brezčrtni zvezek. Zraven lahko dodaš tudi 

kakšno ilustracijo. Ker je zdrav način življenja pomemben za celo družino, boš 

danes predlagal mamici, da pripravita zdrav obrok. Lahko si izmislita svojega, če 

si pa brez idej, ti pa tule prilagam nekaj linkov, kjer so zanimivi recepti za 

pripravo različnih zdravih jedi: 

https://www.malinca.si/blog/recepti/ 

https://www.aninakuhinja.si/category/zdravalepa/zdravi-recepti/ 

https://okusno.je/kotanyi/zdravi-in-lahki-recepti-za-vsak-dan.html 

 

Zagotovo si našel nekaj zase, sedaj pa predlagaj staršem in jim obvezno 

pomagaj pri pripravi jedi. Pa dober tek =) 

 

SLJ: Dober tek -  DZ str. 58  

Pozorno si oglej posnetek Dober tek (Tomažev svet - ikona zgoraj pri naslovu). 

• Na spletni strani Lilibi, greste pod zavihek e-gradivo, poiščete samostojni delovni 

zvezki Lili in Bine, oranžen DZ za SLJ 2 del, kliknete, poiščete stran 58 in pri naslovu 

najdete moder krogec s filmskim trakcem, ga kliknete in si ogledate posnetek. 

• Lahko pa prenesete to povezavo: https://www.youtube.com/watch?v=J3izJqhMRqU 

 

Ustno odgovori na vprašanja:  

S kom se je Tomaž pogovarjal po telefonu? O čem se je pogovarjal? Kdaj se je pogovarjal? Kaj 

si je pripravil v kuhinji? Katera živila je vzel iz hladilnika in omarice? Kako je jedel? 

Od kod sta se vrnila babica in dedek? Kaj sta dedek in babica prinesla Tomažu? Zakaj je 

dedek jedel korenje? Kakšna je bila kuhinja? Kdo je naredil nered v kuhinji? Kdo jo je 

pospravil? Kaj je dedek delal v dnevni sobi? Zakaj je bila babica huda na dedka? 

Kam je šel Tomaž popoldne? Kaj ga je prosila babica? 

Kaj si je Tomaž lahko kupil v trgovini? Kaj je pripravila babica za večerjo? Zakaj Tomaž ni 

jedel? Kam se je odpravil? Kateri čaj mu je prinesla babica v posteljo? 

Je Tomaž ravnal prav, ko je jedel veliko sladkarij? Zakaj ne? 

https://www.malinca.si/blog/recepti/
https://www.aninakuhinja.si/category/zdravalepa/zdravi-recepti/
https://okusno.je/kotanyi/zdravi-in-lahki-recepti-za-vsak-dan.html
https://www.youtube.com/watch?v=J3izJqhMRqU


Ali tudi ti ješ veliko sladkarij? 
Kako skrbiš za svoje zobe?  
Ali redno obiskuješ zobozdravnika? 

 

Poglej posnetek še enkrat. Nato pa pozorno preberi navodila pri 1. in 2. nalogi v 

DZ str. 58 in ju reši. 

Reši tudi nalogi V DZ str. 59. 

Drži se postopka za urejanje povedi v vrstnem redu dogajanja: 

- Najprej povedi iz priloge natančno izreži. 

- Pozorno  jih preberi. 

- Uredi jih po pravilnem vrstnem redu. Ne lepi. 

- Preberi ponovno. Če si prepričan, da si jih pravilno razvrstil, jih nalepi. 

 

Povedi v pravilnem vrstnem redu z malimi tiskanimi črkami prepiši v Š+D 

zvezek. Pazi na lepopis in pravilno uporabo velikih začetnic in ločil.  

(Prosim, pošlji mi rešeno nalogo.) 

Zapis v Š+D zvezku: 

Vaja 
Dober tek 

Prepis 
 

 

SLJ: Zapis z znanimi pisanimi črkami 

V zvezek Š+D zapiši besedilo s pisanimi črkami. 

             Vaja 

Žana ima novo verižico.  

Mama Nia ima vazo.  

Voznica Živa uživa v naravi.  

Žan z nožem reže mrežo. 

Za zaključek nariši okrasek. 

 



Prilagam zapisano besedilo. Preveri, če si pravilno zapisal. Potrudi se! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lep vikend. Ostanite zdravi. 😊 

Učiteljica Maja 


