
Dragi moji učenci. 

Žal nas je virus odrezal od učilnic, druženja, prijateljev, od življenja, ki smo ga živeli do zdaj.  

Moram vam povedati, da vas zelo pogrešam in veliko mislim na vas.  

Upam, da bodo strokovnjaki virus pregnali in se bomo kmalu spet videli. Do takrat pa… 

… učili se bomo na daljavo, vi doma v svojih sobah, v kuhinji, medtem, ko mamo kuha kosilo ali pa na 

dvorišču, ko bo (spet lepo vreme), jaz pa vam bom pošiljala stvari, ki jih boste prebrali, reševali 

naloge, se urili v spletnih nalogah…skratka, mislim, da se bomo imeli fajn. 

Želim, da se registrirate na eAsistentu, kjer mi boste lahko preko spletne učilnice zastavljali vprašanja, 

če česar ne boste razumeli. 

Prav tako so vam na voljo tudi naloge na spletu, ki jih najdete tukaj:  

https://www.ucimse.com/    registriraj se, če se še nisi 

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev   registriraj se 

Lep pozdrav, 

Vaša učiteljica Melita 
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SLJ  

BESEDA IN POVED 

Vrste  povedi. 

 Povedi prepoznamo po različnih končnih ločilih in veliki začetnici na začetku povedi. 

Če jih slišimo pa po različni intonaciji ( kadar sprašujemo, gremo z glasom navzgor, kadar 

pripovedujemo, imamo umirjen glas, kadar pa izražamo veselje, razburjenost, jezo, navdušenje, pa 

po navadi izražamo z različnimi vzkliki in višjim ter močnejšim glasom.  

PREPIS V ZVEZEK: 

Ločimo: 

 Pripovedne (pika) 

 Vzklične (klicaj) 

 Vprašalne povedi (vprašaj) 

DZ 2 ,str 17 ter: Reši nalogo.  

DZ 2, str.18: reši nalogi 1 in 2.  

Pri 2. nalogi poizkušaj sestaviti poved, ki naj bo obogatena ali z drugim končnim ločilom. Primer imaš 

spodaj. Naj vam bo naloga v izziv.  

PRIMER: 

Osnovna poved: Domov je prišla pozno.  

Obogatena poved: Včeraj je moja sestra prišla domov razmeroma pozno. 

Poved z drugim končnim ločilom: Zakaj je prišla domov tako pozno? 

 

https://www.ucimse.com/
https://www.radovednih-pet.si/predstavitev


 

MATEMATIKA 

Ponovili boste množenje ter deljenje do 100. Predvsem se osredotočite na deljenje z ostankom. 

Pravilo deljenja z ostankom: 

 Poiščemo najbližji večkratnik, ki pa ne sme biti večji od deljenca  

 

Na primer:  

20 : 3 = 6, ostane 2, ker je 6 ● 3 + 2 = 20 

Najbližji večkratnik št. 3 v tem primeru je 18, ki je pa hkrati manjši od št. 

20. 

 

Naloge:  

DZ 2: str. : 52, 53 ( reši vse naloge, je samo ponovitev snovi) 

 

ŠPORT: oglej si posnetek in skupaj napravite vaje…lahko pa potelovadiš po svoje, kot smo delali v šoli. 

Ko pa bo vreme bolj naklonjeno igram na dvorišču, pa le pojdi ven, vzemi žogo, kolebnico, rolerje, 

kolo…in se razgibaj.  

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI&t=148s 

 

 

REŠENE NALOGE poslikaj in pošlji rešitve na moj mail: melita.pibercnik@gmail.com 

Pri tem ti naj pomagajo starši. Če pa znaš sam pošiljati slike, pa lahko to storiš samostojno. 

 

 

Zdaj pa veselo na delo. Upam, da ste se prijavili na easistenta, kjer me najdete v ikoni komunikacija – 

KANALI ali na mojem mailu. 

 

Lepo bodite in skrbite zase ter ostale. 

 

Učiteljica Melita 
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