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Pozdravljen-a! 

Pa smo že pri koncu drugega tedna! Meni je tale teden minil, kot bi pihnil. Kaj 

pa tebi? Upam, da naloge niso bile pretežke ali slabo razumljive. Če se kdaj koli 

pojavi kakšno vprašanje, mi lahko brez težav pišete na mail. Dopoldne vam bom 

kmalu odgovorila, popoldne pa boste morali na odgovor malo počakati.  

Pa začnimo z današnjim delom. 

Slovenščina 

V zvezku za književnost na polovico strani nariši miselni vzorec. Zgoraj pusti 

prostor za naslov. Primer: 

 

 

 

 

 

 

 

Na črtice (lahko jih še dodaš) napiši čim več besed, na kaj te spomni beseda 

POPOTNIK. 

 

Ko to končaš, vzemi DZ slovenščina, drugi del, in ga odpri na poglavju 4.  

Natančno preberi pesem Kajetana Koviča: Popotnika 

V zvezek zapiši naslov: 

Kajetan Kovič 

POPOTNIKA 

Sedaj boš odgovarjal-a na vprašanja iz DZ. 

2. vprašanje odgovarjaš v DZ, 3. in 4. v zvezek (s celimi povedmi).  Nato 5., 6. in 

7. vprašanje v DZ. 

Sedaj si pa nariši tabelo: 

POPOTNIK 
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Živali in osebe Predmeti 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vanjo vpisuješ na levo živali in osebe, ki jih srečata na poti. Na desni strani pa 

predmete, ki jih srečata.  

Ker lahko popotnika potujeta takrat ko »sanje zasučejo čudežni mlin« si preberi 

še pesem Zlata Ladja v Berilu na strani 52. 

 

Sedaj pa še malo matematike! 

Še se bomo ukvarjali s številskimi izrazi, a danes bo v njih deljenje. 

Najprej na pamet izračunaj naslednje račune deljenja: 

 

35 : 7 = 48 : 6 =  
42 : 7 = 21 : 3 = 
36 : 9 = 18 : 2 = 
40 : 4 = 24 : 8 = 
20 : 10 = 9 : 9 = 
32 : 4 = 63 : 9 = 
24 : 4 = 54 : 6 = 
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Svit, Brin, Mila in Julija so odprli škatlo.  

V njej je bilo 8 keksov. Pravično so si jih razdelili.  

Juliji je doma babica dala še 3 take kekse. Koliko keksov ima Julija? 

 

                                      

 

 

 

 

BRIN  SVIT  MILA  JULIJA 

 

 

               8 : 4 + 3 = 2 + 3 = 5 

Če račun vsebuje seštevanje in deljenje, potem najprej delimo. 
 

Enako bi se zgodilo, če bi babica najprej dala Juliji kekse in bi ji otroci nato delili 

iz škatle. 

3 + 8 : 4 = 3 + 2 = 5 
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Mila in Julija sta kupili vrečko balonov.  

V vrečki je bilo 16 balonov. Pravično sta si jih razdelili. 

Julija je tri balone dala svoji prijateljici.  

Koliko balonov ji je ostalo? 
 

                                

 

 

 

 

                            

MILA                                  JULIJA 

 

                                                                                       16 : 2  
 

 

            16 : 2  - 3 =  8 - 3 = 5 
 
Če račun vsebuje odštevanje in deljenje, potem najprej delimo.  
 

50 – 16 : 2 = 50 – 8 = 42 
 

Mogoče je najboljše, da si v računih obkrožiš del, ki ga je treba najprej deliti ali 

množiti.  

Na tak način boš lažje reševal naloge v Iksu na str. 70., nalogi 2 in 3.  
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Ker si bil-a cel teden tako zelo priden/pridna, si za petkov dan zaslužiš še malo 

zabave. 

Najprej si privošči malo miganja.  

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 

Poišči še kakšno glasbo, ki ti je všeč in gremoooo…. 

…še malo razvijat tvojo domišljijo.  

Gradil izmišljene stolpnice. Uporabiš lahko časopisni papir, razne ostanke 

barvnega papirja, ali pa že uporabljen bel papir. Varujmo okolje in se držimo 

tega, kar pravi Roky! 

 

 

 

 

    

 

Na podlago boš lepil-a zvite ali zložene trakove ali tulce ali kar ti pač 

pade na pamet. Izdelal-a boš domišljijski izdelek. UŽIVAJ! Vesela bom 

kakšne fotografije. 

To bo vse za ta teden. Prejeten vikend ti želim. Odpočij si, se igraj, 

malo migaj in si naberi energijo za naslednji teden. 

Bodi dobro!          učiteljica Breda 

NE ZAVRZI,  
RECIKLIRAJ! 

jule.snsimages.com craftwhack.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://jule.snsimages.com/2nd-grade-paper-sculptures-reminding-us-of-the-work-of-richard-serra/
https://craftwhack.com/colored-paper-collage-sculptures/

