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SLOVENŠČINA 

ZO/82  OBISK IZ FRANCIJE 

o Ponovno preberi besedilo o Filipu, ki je prišel na obisk. ( 1. nal. str. 81 ) 

o Preberi vprašanja 6. naloge in sproti ustno odgovarjaj. 

o Odgovore napiši v zvezek. 

o Napiši naslov Odgovori na vprašanja. 

o Osredotoči se na velike začetnice in ločila. 

o Sestavi kratke, smiselne odgovore. 

o Poveži dele povedi in jih preberi. 

o Zapiši v ZO, h komu bi šel rad na počitnice, aj bi rad tam počel? 

MATEMATIKA 

ZV/55  ČRTE SE SEKAJO 

o Ponovi, kaj je točka in kako nastane. 

o Ponovi, kako označujemo točke. 

o Označi točke v ZV, s križcem, X. 

o Točke označi z različnimi črkami. 

o Pri 2. nalogi s križcem in črko označi točke. 

o Preštej, koliko točk si označil. 

o V veliki brezčrtni zvezek napiši naslov Črte se sekajo. 

o S svinčnikom nariši nariši labirint črt, ki se sekajo. 

o Presečišča črt, točke, označi s križcem in črko. 

o Za označevanje uporabi barvice. 

GLASBENA UMETNOST 

Ponovitev in spremljava pesmi o pticah  

o V tem tednu bodi pozoren, če boš kakšno žival slišal tudi v živo (predvsem se 

osredotoči na ptice). 

o Večkrat zapoj pesmici, ki smo se ju naučili v zadnjih tednih. 

o Ponovi pesem Bosi in obuti vrabci, Pleši, pleši črni kos in Kukavica. 

o Poišči si domače glasbilo, lahko ga tudi izdelaš ali pa uporabi lastne instrumente in  

o spremljaj eno od pesmic. 

ŠPORT 

Vaje za moč in vzdržljivost 

o Ogrevanje; tek, gimnastične vaje. 

o Naredi 10 trebušnjakov. 

o Naredi 10 sonožnih in 10 enonožnih poskokov. 

o Vadi poligon nazaj. s hojo po vseh štirih. 

o Sedaj pa se posveti še ciljanju žoge v cilj. 



 

DOPOLNILNI POUK 

o V ZO, listaj os strani 66 dalje in v zvezek izpisuj velike pisane črke, ki smo se jih učili. 

o Na vsako veliko začetnico zapiši eno ime, priimek, državo,.. 

o Pazi na pravilen in estetski zapis velikih pisanih črk. 

 

 

 


