
                                                                                                                                                  Vinica, 18. 3. 2020                                                                                                                                                                    

Pozdravljeni moji drugošolci!  

 

Kako kaj gre? Ste opravili, katero od nalog, ki sem vam jo dala? Upam, da ste 

vsaj nekaj od tega in da tudi na sveži zrak niste pozabili!  

SLOVENŠČINA 

Prvo bi vas rada spomnila, da črtasti zvezki so žal pri meni. Ampak nič hudega, 

tudi če boste pisali v domači zvezek ali na bilo kateri drugi list, bo v redu. Tako 

trenutno je. Glavno je, da pridno vadite pisanje.  

Če ste slučajno pozabili, katere velike in male pisane črke smo se že učili: I, U, 

N, M, A, O, C, Č, E, R, V, Z, Ž. 

Zadnjič sem vam napisala, da lahko napišete že tudi kakšen narek. Verjetno ni 

bilo tako enostavno, kajne?  Potrebno bo čimveč pisat in vadit, da usvojite hitro 

pisanje. 

Spodaj napisane besede  prepišite s pisanimi črkami v zvezek ali na list: 

mi ni če noč cin oče ena meče muce učim mečem Cene 

Ema Marica 

Tudi sami lahko sestavite kakšno besedo in jo  zapišete.  

V DZ na str. 63 rešite 1. nalogo ZANIMIVOSTI O ŽIVALIH. Besedilo dobite 

v elektronskem učbeniku za SLJ, str.56 na povezavi https://www.lilibi.si/  

Iščete pod E- GRADIVO. 

Besedilo preberite vsaj TRIKRAT. 

 

Pripravila sem vam pa tudi  bralno učni list ter pravljico. Če imate tiskalnik, si  

lahko natisnite. Ni pa obvezno! 

 

Beri razločno. 

dvorišče 

stranišče 

letališče 

igrišče 

strnišče 

ležišče 

gledališče 

klešče 

odlagališče 

poljščine 

koščica 

piščalka 

https://www.lilibi.si/
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smetišče 

parkirišče 

ščepec 

postajališče 

zatočišče 

cestišče 

križišče 

kopališče 

Dopolni besedilo z besedami iz zgornjega seznama. 

Kuharica je juhi dodala ________________________ soli. 

Moje ______________________ je bilo zjutraj zelo razmetano. 

Soseda si je pred dežjem poiskala _______________________. 

Na _____________________________ je prispelo letalo. 

Smetarski avto je odložil smeti na _______________________. 

Ne pozabi slivam odstraniti _____________________________. 

Voznik avtobusa je končno našel _______________________. 

Policist je v __________________________ zapiskal s 

__________________________. 

 

 

 

Slovenska ljudska: BELA KAČA S KRONICO 

 

Bila je kmetica in je imela majhne otroke. Hodila je na polje delat, otroke pa je 

puščala doma ter jim v skledo dajala mleka, da medtem niso bili lačni. Vselej so vse 

pojedli, zato jih je mati hvalila, da so pridni. 

Otroci pa so rekli: „Saj ne jemo sami, k nam hodi tudi lep ptiček jest.“ 

Mati si je mislila, da prihaja kakšna mačka in je z otroki. Vendar se ji je čudno zdelo, 

da otroci pripovedujejo o lepem belem ptičku. Hotela se je prepričati, kaj je. Skrila se 

je tedaj v hišo in postavila otrokom mleko v veži kakor ponavadi ter čakala, kaj bo. 

Kmalu se je privila izpod mize bela kača z lepo krono na glavi ter se zvila 
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najmlajšemu v naročje. Mati je bila vsa trda od strahu. Otroci pa so božali in gladili 

lepega ptička. Ko se je kača najedla, je stresla lepo kronico z glave in se spet 

izgubila v luknjo. 

Brž ko je kača izginila, je mati skočila v vežo in spravila otroke na varno; seveda ni 

pozabila pobrati tudi krone. Dala jo je v skrinjo, kjer so imeli prejo. Ded je pozimi 

prejo vil. Vso zimo je vil, pa je ni mogel poviti. Žena si je mislila: „Kaj neki more to 

biti? Morda ima krona tako moč?“ 

Zato so dali krono proč in kmalu je bila preja povita. Nato so dali krono v žito, pa ni 

nikdar pošlo v njihovi kašči. 

Tako so devali kronico tudi k drugim rečem in v kratkem času si je hiša tako 

opomogla, da je bila najpremožnejša v vasi. 

Imeli so kronico tako dolgo, dokler je bil pri hiši tisti rod, ki je z belo kačo prijazno in 

lepo ravnal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ali trditev drži? Družina je bila bogata. 

2. Kako je mati ugotovila, kdo je beli ptiček? 

3. Kako so se otroci obnašali do bele kače? 

4. Kaj je mati čutila ob pogledu na belo kačo? 

5. Kateri predmet v pravljici ima čudežno moč? Kako to veš? 

6. Kakšen je nauk te zgodbe? 

 

Doma se z mamico ali očkom pogovori o prebrani zgodbi in 

odgovori na vprašanja. V velik brezčrten zvezek ali pa na list, če 

zvezka nimaš napiši in nariši, kako bi ti ravnal z BELO KAČO S 

KRONICO, če bi prišla k tebi na obisk.  
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MATEMATIKA 

DZ str. 47, 7. in 8. naloga 

DZ str. 98 

Prepišite račune v karo zvezek in izračunajte. 

40 – 30 =                                  7 + 8 = 

40 + 30 =                                 6 + 9= 

80 + 5=                                    20 – 8 = 

70 + 3 =                                   15 – 9  =  

9 + 30 =                                   20 – 11 = 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

V bližini svojega doma si ogledaš cvetoče vejice sadnih dreves. Izbereš 

si eno vejico in jo narišeš v brezčrtni zvezek(ne lomimo vej). 

Odgovori na vprašanja. Odgovore lahko napišete v 

brezčrten zvezek. 

Opišite drevo pod katerim stojite. 

Kakšne barve so cvetovi na drevesu. 

Kako se to drevo imenuje. 

Kaj meniš, kakšno bo drevo poleti. 

V elektronskem učbeniku za SPO, str.59 na povezavi https://www.lilibi.si/  

iščete pod E- GRADIVO preberete besedilo SADNO DREVO.  

V zvezek kamor ste narisali vejico prepišete prve štiri povedi (v modrem okvirčku). 

 

GLASBENA UMETNOST 

Ponoviš izštevanko v DZ na strani 43. Preberi jo vsaj dvakrat. 

ODPRITE SI LINK NA SPODNJI POVEZAVI IN LAHKO ŠE KAJ POLEG 

ZAPOJETE https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/174408561 

 

ŠPORT 

Čimveč gibanja na svežem zraku! Izkoristite prelepe sončne dneve. 

https://www.lilibi.si/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/174408561
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