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SPOZNAVANJE OKOLJA  2 URI 

Pomisli, kam si že potoval?   S kom si potoval? Kako ste potovali?  

2. Prejšnjo uro si pri SPO izvedel, da potujemo vsak dan. Tudi pot v šolo je 

potovanje. Nekatera potovanja so krajša, druga daljša. 

3. Odpri DZ za na str. 44. Dopolni miselni vzorec. Najprej preberi vprašanje na 

sredini v največjem »krogu«. Ugotovil boš, da potujemo zaradi DELA IN ŠOLE, 

ZABAVE in DRUGIH POTI.  V rumene okvirčke, sem ti pomagala zapisati, sedaj 

pa v bele oblačke napiši prevozna sredstva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Oglej si zemljevid Slovenije v DZ str. 45 in ga opazuj s pomočjo legende – 

poimenuj prometne povezave med kraji, poišči možnosti, ki jih lahko 

kombiniramo, če želimo priti iz kraja v kraj. Preberi navodilo in reši celo stran.  

5. Reši še str. 46. Odgovarjaj na kratko.    

 

  

Zakaj in kako 

potujemo? 

Delo in 

šola 

blizu 
daleč 
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hitro 



MATEMATIKA 

Rešitve naloge. Preglej in pokljukaj. 

1.  

9 . 8 =72 
7 . 6 =42 
6 . 8 =48 
8 . 4 =32 
3 . 7 =21 
5 . 8 =40 

45 : 5 =9 
28 : 7 =4 
56 : 8 =7 
81 : 9 =9 
48 : 6 =8 
35 : 5 =7 

34 + 67 =101 
65 – 29 =36 
27 + 29 = 56 
72 - 36 = 36 
98 - 19 = 79 
67 + 33 = 100 

460 – 46 =414 
880 + 20 =900 
761 + 9 =770 
700 – 550 =150 
1000 – 2 =998 
734 + 60 =794 

2.  
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1. Danes se bomo učili pisno seštevati brez prehoda. 

 

 

        354 + 235 = 

 

Razlago pisne seštevanja sem prav za vas posnela in ga najdete na spodnji 

povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=4xQh1F0Qx2w&t=3s 

 

 S D E 

       3 5 4 

+ 2 3 4 

 5 8 8 

Pri pisnem seštevanju je najbolj pomembno pravilno podpisovanje. E pod E, D 

pod D in S pod S. 

Najprej seštejemo 

enice, nato desetice 

in potem stotice. 

https://www.youtube.com/watch?v=4xQh1F0Qx2w&t=3s


2. V zvezek napiši naslov PISNO SEŠTEVANJE in prepiši zgornji primer. Potem še 

prepiši račune in jih reši. Bodi pozoren na podpisovanje. 
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3. V DZ reši str. 43. 

 

SLOVENŠČINA 

 

 
 
 
 
      1. Glasno preberi spodnje besede in se pozorno poslušaj. Kako si izgovarjal           
črko L? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tudi črka V je nekaj posebnega. Velikokrat se prebere drugače. 
 Glasno preberi spodnje besede in poskušaj ugotoviti kako ga izgovoriš. 
 
flavta, lastovka, deževnik, lestev,avtobus, avto, pav, lev, ovca 
 
Kako si izgovoril črko V? Izgovoril si jo kot U? V nekaterih besedah črko V 
preberemo in izgovorimo kot U. 
 
 

L= L L ≠L ali L = U 

krokodil osel 
lev polh 

šakal volk 
lisica žolna 

skakala polž 
hodila orel 

klop skakal 

Se še spomniš, da črko L izgovarjamo na dva načina, 

kot U in kot L. 



3. Sedaj pa glasno preberi še naslednje besede. Kaj ugotoviš? 
 
rokavica, krava, veselje, kovač, veverica, kava, voda, zvonik, kovanec 
 
Kako si izgovoril črko V? Izgovoril si jo kot V, tako kot je zapisana. 
 

4. V DZ na str. 51 reši naloge. Pri branju bodi pozoren na PRAVILNI IZGOVOR. 
 

 Pri 2. nalogi najprej ustno poimenujemo sličice in obkrožimo tiste, pri 
katerih izgovorimo drugače kot napišemo. 

5. V DZ na str. 52 reši 1. in 2. nalogo. Bodi pozoren na zapis. 
 

ŠPORT 

Primerno se obleci in pojdi ven.  

Naredi naslednje vaje:  

• teci 10 minut  

• hopsaj  

• skači po eni nogi  

• skači sonožno  

• naredi 10 predklonov  

• naredi 10 odklonov (levo, desno)  

• naredi 10 počepov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


