
Dobro jutro! Kako si preživel/a praznike? Upam, da si se spočil/a in si pripravljen/a na nove 

šolske izzive. 

Začeli bomo z slovenščino. 

Poznamo že vse male pisane črke in prišel je čas, da začnemo tudi z velikimi pisanimi črkami. 

Ne skrbi, niso težke. Sledi navodilom in bo šlo. Danes bomo spoznali veliki pisani I in U. 

Najprej si oglej film (na spodnji povezavi), kako se določeno črko zapiše. 

Začnemo s črko I 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/i/kako-napisemo-to-crko 

Zdaj pa poskusi še sam. Najprej s prstom po zraku (tako kot v šoli), nato s prstom po mizi in 

na koncu, napiši črko mami/očetu/sestri/bratu na hrbet. Pomembno je, da jo napišeš v eni 

potezi. Ne ustavljaj se.  

Sedaj pa poskusi še v zvezek.  

Naslov: VELIKE PISANE ČRKE 

Začni s svinčnikom (2 vrstici), nato še z nalivnikom (2 vrstici).  

Ko končaš, prepiši s pisanimi črkami še naslednje besede: Iva, Ivo, Ivan, Ivanka, Ita, Italija.  

Tako, zdaj pa ponovi postopek s črko U. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/u/kako-napisemo-to-crko 

V zvezek najprej napiši črko U (svinčnik, nalivno pero), nato pa še naslednje besede: Uma, 

Urban, Uroš, Ula. Lahko dodaš še kakšno svojo besedo. 

Danes mi prosim to nalogo pisanja pošlji, ker bi rada videla, kako ti je šlo. 

 

MATEMATIKA 

DZ/14, 15 

Na 14. strani pri prvi nalogi se spomni, kako smo v šoli iz treh danih števil sestavljali račune. 

Dva računa seštevanja in dva računa odštevanja (pri seštevanju je največje število vsota, pri 

odštevanju pa zmanjševanec). 

 

 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/i/kako-napisemo-to-crko
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/u/kako-napisemo-to-crko


Poglej spodnji primer: 

7, 8, 15 

7 + 8 = 15 

8 + 7 = 15 

15 – 7 = 8 

15 – 8 = 7 

Si se zdaj spomnil/a? Poskusi, saj bo šlo. Le večja števila so zdaj, saj računamo že do 100. Na 

zadnjem primeru si sam izmisli števili ampak pazi, da bo vsota enaka 98. 

 

 

Mislim, da pri ostalih nalogah ne bo težav. Računaj počasi. Če je treba, si nariši desetice in 

enice ali pa uporabi stotični kvadrat. 

  

Prišel si do konca, a ne pozabi na angleščino. Spodaj pa te čaka naloga, ki ni obvezna. Reši jo, 

če želiš.  



SPOZNAVANJE OKOLJA 

Za tiste, ki želite. Naloga ni obvezna. Naloge ni potrebno oddati v pregled. 

 

Danes se lahko poigraš z barvami in narediš poskus. 

Želim ti obilo zabave in ustvarjanja. 

 

POSKUS Z MLEKOM IN BARVAMI 

 

Potrebuješ:  

 

mleko, 

jedilne barve, 

krožnik,  

vatirano palčko za ušesa, 

detergent za posodo. 

 

Kako narediš poskus? 

 

Na bel krožnik nalij malo mleka, da pokriješ dno. V mleko kapni nekaj kapljic različnih 

barv, lahko dve ali več barv. Vatirano palčko namoči v detergent in se z njo dotakni 

mleka. Mleko se od palčke umakne. Barve naredijo vzorčke, čez čas pa se zmešajo.  

 

 
 


