
Seznam in napotki za delo 2. c      23. – 27. 3.2020 

 

 Naloge opravljajte po delih - vsak dan nekaj. Lahko tudi po urniku. 

 V razpredelnicah sproti odkljukajte naloge, ko jih opravite. 

 Če je možno, mi do naslednjega ponedeljka razpredelnico pošljite (v Word obliki ali 

fotografijo) na moj e-naslov damjana.trobec@guest.arnes.si. 

 Lahko mi pošljete tudi kakšne utrinke o šolskem delu in prostem času, kar vas je precej že 

storilo. 

 Če doma nimate katerega zvezka, vzemite list in ga potem shranite v mapi. 

 Bralna značka se bo podaljšala (ne bo zaključena 2.4.), lahko pa doma naredite »plakat« in 

mi pošljete fotografijo, če morate to še storiti. 

 Bralni list izpolnjujte naprej. 

 Govorne nastope bo 7 učencev opravilo, ko se vrnemo v šolo. 

Uspešno delo vam želim in upam, da se čimprej vidimo! 

        učiteljica Damjana Trobec 

DOSTOP  do www.Lilibi.si – brezplačen dostop do e-gradiv, tudi DZ 

Postopek prijave/registracije:  

1. Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava.  

2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal dostopate 

prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste 

registrirali in ustvarili uporabniški račun.  

3. a. Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna gradiva.  

b. Na portalih Lilibi.si, Radovednih-pet.si in iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva že čakala v vaši iZbirki.  

Priporočamo uporabo brskalnika Mozilla Firefox.  

 

SLOVENŠČINA 

Tema Zvezek, DZ Opravljeno     

Pisane črke L, T, K - 3 ure / 3 dni LB 106, 107, SLJ drevesni zv.  

Skrbimo za okolje DZ/36, 37, 38  

Zbiram papir (zgodba ob slikah) DZ/39, SLJ drevesni zvezek  

Izdelek iz tetrapaka DZ/40, 41  

Od doma do ribnika DZ/42, 43  

 

 

mailto:damjana.trobec@guest.arnes.si


MATEMATIKA 

Tema Zvezek, DZ Opravljeno     

Denar – 2 uri / 2 dneva MAT DZ/85, 86, 87, 88  

Igramo se trgovino   

Seštevanje in odštevanje do 100  – preverim 
svoje znanje 

MAT DZ/89, 90  

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Tema Zvezek, DZ Opravljeno     

Spomladi sejemo in sadimo SPO DZ/ 75  

Sejemo in sadimo   

 

GLASBENA UMETNOST 

Tema Zvezek, DZ Opravljeno     

Izštevanke GUM DZ/25  

Ritmizacija besedila GUM DZ/26  

 

LIKOVNA UMETNOST 

Tema Pripomočki Opravljeno     

Družinski izdelek 

ali 

Izdelek iz tetrapaka 

različni materiali (kar imaš doma) 

 

glej seznam pripomočkov SLJ DZ/40 

 

 

ŠPORT 

Tema Pripomočki Opravljeno     

Igre, sproščanje  po izbiri, sproščanje (po izbiri), lahko: 
https://www.youtube.com/watch?v=KCfrJMvLshI 

 

Vodenje žoge žoga  

Skok v daljino z mesta nedrseča površina  

https://www.youtube.com/watch?v=KCfrJMvLshI


SPOZNAVANJE OKOLJA 

Spomladi sejemo in sadimo       SPO DZ/75 

 
 

 Preberi in reši DZ/75: 3. naloge ne 
 

 Če imate vrt, se staršem pridruži pri delu na vrtu.  
* Za radovedne: https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/zivljenjska-okolja/vrt 

 

Sejemo in sadimo      praktično delo, SPO zvezek 

Kdor je že kaj posadil (DZ/74, neobvezna naloga A), naj kar tisto opazuje.   

Potrebuješ: zemljo (z vrta, krtine ali za rože), cvetlični lonček ali kakšno drugo podobno posodico 

(odpadno), seme/čebulico 

Doma poišči katero koli seme, ki ga imate. Če nimate vrta in semen, imate mogoče v shrambi fižol, hrano za 

ptice (različna semena), lahko poskusiš tudi z jabolčno pečko ali limonino,…  

Lahko posadiš tudi čebulico kakšne rastline. 

Posejano/posajeno zalivaj po potrebi (ne preveč, ne premalo).  

Svoja opazovanja zapiši in nariši v SPO zvezek. Zapiši vsaj 4 opažanja. Prvi zapis naredi, ko rastlina pokuka 

iz zemlje. Naslednjega ob novi opaznejši spremembi. 

Primer zapisa opazovanj: 

SEJEMO IN SADIMO 

18. 3. Posejala sem mačjo travo. 

22. 3. Prve rastline so že pokukale iz zemlje. So zelo majhne. … 

 

SLOVENŠČINA 

Pisane črke L, T, K    /vsaka 1 dan/  SLJ drevesni zvezek, LB/106, 107  

Črko piši (kot v šoli) najprej: 
- s prstom po zraku, mizi,  
- z nogo po tleh, 
- v zdrob, po tabli – če imaš, 

 Poteznost vam v LB nakazuje pikica (začetek) in puščica (smer). 
Nato piši na večji list z različnimi pisali (svinčnik, barvica, flomaster, flomaster). 
Vadi tudi v navaden SLJ zvezek, če ga imaš doma, kot vadimo v šoli. 
List shrani, če ti ostane prostor, za naslednje črke. Za vse črke veljajo zgornja navodila. 
 

 Drevesni zvezek: 1 vrsto vsake črke in besede iz LB. 

 LB/106, 107: Rešiš. 
 
 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/narava/zivljenjska-okolja/vrt


 

Skrbimo za okolje        SLJ DZ/36, 37, 38 

 Preberi DZ/36, 37.   

Besedila lahko uporabiš za vajo branja. Če ti branje še nagaja, izberi posamezna besedila in jih 

vadi do čim bolj tekočega branja. Ostalo ti lahko na začetku prebere kdo drug. 

 Reši DZ/38. 

 

Zbiram papir (zgodba ob slikah)    SLJ DZ/39, SLJ drevesni zvezek 

 

 Predlog za pogovor  
Zakaj zbiramo papir? Kje dobimo papir?  Kdo nam pomaga pri zbiranju papirja? Kako v šoli 

poteka zbiralna akcija papirja?  

 DZ/39 
Oglej si slike. Pripoveduj ob vsaki sliki. 

1. slika ni narisana. 

Kaj se je zgodilo najprej? Kaj bi bilo lahko narisano? 

Povej začetek zgodbe. 

5. slika – zaključek zgodbe ni narisan 

Kaj se je zgodilo na koncu? Kaj bi bilo lahko narisano? 

Povej zaključek zgodbe. 

 Zgodbo zapiši z nalivnikom v SLJ drevesni zvezek. Za vsako sliko zapiši (vsaj) dve povedi, za uvod 
in zaključek je lahko ena. Piši z malimi tiskanimi črkami. Pazi na velike začetnice, pike in čitljivo 
pisavo. 
Naslov: Zbiram papir 
 

Izdelek iz tetrapaka            SLJ DZ/40, 41 

 DZ/40 
Preberi navodila za izdelavo izdelka iz odpadne embalaže. 

 DZ/41 

Ustno odgovori na vprašanja: iskani podatek (ne cele povedi) podčrtaj v besedilu. 

Pisno odgovori na vprašanja: vpiši le podatek. 
 

Od doma do ribnika        SLJ DZ/42, 43 

 DZ /42 
Oglej si sliko. Povej, kaj je narisano. 

Preberi besedilo. 

Besedilo počasi preberi še enkrat in s prstom potuj po opisani poti.  

Ali slika ustreza opisani poti? 

 Reši DZ/43: Reši. 



 

MATEMATIKA 

Denar     2 uri / 2 dneva               MAT DZ/85-88 

MAT DZ/85:  

1. Na zgornji sliki si oglej stojnici in preberi, kaj pravita Lili in Bine. 

2. Na spodnji sliki si oglej denar in preberi vrednosti BANKOVCEV in KOVANCEV. 

MAT DZ/86-88:  

Oglej si slike, preštej denar in reši. 

 

Igramo se trgovino 

 Pripravi nekaj predmetov in na listke napiši njihove cene (npr. 7 EUR), podobno kot je v 

DZ/85. 

 Pripravi si »igralni« denar iz papirja ali od kakšne igre (npr. monopoli) . 

 Igraj se trgovino sam ali s kom, ki ima čas. Prodajalec in kupec naj bosta vljudna (pozdrav, 

prosim, hvala,...). Kupec lahko kaj vpraša o izdelku (npr. iz česa je). Pravilno preštejta denar 

in prodajalec ga po potrebi vrne kupcu. 

 

Seštevanje in odštevanje do 100 – preverim svoje znanje    MAT DZ/89, 90 

MAT DZ/89, 90: reši 

* 3. in 4. naloga na str. 90 sta dodatni 

Zapiši daljši račun ali 2 oz. 3 krajše:   80 + 5 – 4 = 81    ali   80 + 5= 85    85 – 4 = 81 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Skupni družinski izdelek  po izbiri     material po izbiri 

ali 

Izdelek iz tetrapaka       navodila SLJ DZ/40 

V času, ko ste z družino več skupaj, si za likovno ustvarjanje lahko izberete kaj, kar ste si že dolgo 

želeli ustvarjati skupaj, pa ni bilo časa. 

 Ste želeli naslikati velik grad? Ga morda izdelati iz odpadnega materiala ali pa kar iz lego 

kock? 

 Bi radi iz kosov odpadnega blaga naredili čudovito lepljenko? 

 Potrebuje punčka za hišice novo dekoracijo?... 

V tem tednu je tudi materinski dan. Če pa nimate časa ustvarjati vsi skupaj, lahko ustvariš po svoji 

želji presenečenje za ostale družinske člane. 



Če želite, lahko ustvarite tudi izdelek iz tetrapaka – navodila so v SLJ DZ/40. 

GLASBENA UMETNOST 

Izštevanke         GUM DZ/25  

1. V GUM DZ/25 ponovi izštevanko. 

2. Spomni se še drugih izštevank, ki jih poznaš, in jih ritmično izštevaj ob pomoči izštevanja z roko: 

lahko izštevaš igrače, predmete ali ljudi. 

Ritmizacija besedila      GUM DZ/26  

1. V GUM DZ/26 ritmično izrekaj besedilo Zvonček in trobentica. 

2. Izrekaj besedilo ob ploskanju. 

3. Besedilo spremljaj z lastnimi glasbili, tako da posnemaš igranje na palčke in triangel. 

4. Izmisli si svojo melodijo za besedilo in prepevaj. 

Če nimaš DZ doma, lahko uporabiš kakšno drugo besedilo pesmi, ki jo poznaš, ali si pomagaš z Lilibi (e-DZ). 

 

ŠPORT 

Pred izvajanjem gibalnih dejavnosti se ogrej (od glave do peta – kot v šoli), da ne bo poškodb. 

Igre, sproščanje 

Izberite gibalne igre, ki so vam všeč. 

Po igri se sprostite. Lahko poskusiš sproščanje ob zgodbi, ki jo je napisala naša učiteljica Petra. 

Udobno se namesti, zapri oči in poslušaj:  https://www.youtube.com/watch?v=KCfrJMvLshI 

 

Vodenje žoge 

Lahko si zamislite različne oblike vodenja vodenja: 

- izmenično z levo in desno roko, 

- vodenje okrog ovir z roko, s katero ponavadi ne vodite, 

- vodenje v hoji zadenjsko, bočno, 

- zadenjsko okrog ovir, 

- vodenje žoge v rahlem teku, 

- izmisliš si lahko še druge možnosti. 

 

Skok v daljino z mesta 

Skači na nedrseči podlagi. Odriv je sonožen, z obema nogama hkrati (kot v šoli). 

Na tla si lahko s kredo narišeš črte v razdalji po 5 ali 10 cm in vsakič poskušaš skočiti malo dlje.  

Za zaključek se lahko igrate ristanc. 

https://www.youtube.com/watch?v=KCfrJMvLshI

