
PONEDELJEK, 4.1.2021 

 

SLOVENŠČINA  

 

PRIPRAVLJAMO SE NA PRAZNOVANJE 

 

1. Kako je okrašena Postojna? Zakaj je okrašena?  

 

2. Odpri SDZ 2 na str. 6, 7. 

 

Kaj pravita piktograma v navodilih?  

Tudi vi ste v prednovoletnem času doma delali okraske ter okraševali svoj dom. Če bi bili v 

šoli bi to izdelovali tudi v šoli. 

 

Dobro si oglej sliko in ustno odgovori na vprašanja.  

 

- Zakaj so učenci in učiteljici okrasili razred?  

- Kaj so izdelali za okrasitev?  

- Kako so naredili okrasek iz papirja?  

- Kako so učenci izdelali okraske iz slanega testa?  

- Kaj so naredili najprej? Kaj potem? Kaj so naredili nazadnje?  

- Kam so obesili okraske? Kako okrasimo smrečico?   

- Iz česa sta delala učenca verigo?  

- Kaj se jima je zgodilo?  

- Sta žalostna?  

- Kako bi se vi počutili, če bi se vam veriga pretrgala?  

- Kaj bi naredili?  

- Iz česa so učenci izdelali voščilnice?  

- Za koga so jih izdelali?  

- Oglej si palčke, ki so jih učenci izdelali iz papirja. Zakaj so jih izdelali?  

- Kam so učenci postavili okraske?  



- S čim so okrasili okna? 

- Kako so se učenci počutili, ko so izdelovali okraske?  

- Kaj pa učiteljici?  

- Kako to veste? 

 

3. V zvezek Piki nariši, kako ste pri vas doma izdelovali okraske ali okrasili smrečico. 

 

 

 

MATEMATIKA 

ODŠTEVAM 

1. Odpri spodnjo povezavo in ponovi števila, ki smo se jih do sedaj učili. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/stejem-od-1-do-5/stejem-od-1-do-5  

  

2. Pred počitnicami smo govorili o ODŠTEVANJU. Se še spomnite, kaj je to?  

Odštevamo takrat, ko nekaj odvzamemo ali odštejemo. Za odštevanje uporabimo 

znak – (minus). 

Kot na primer: 

DEČEK MATIC JE IMEL 5 LIZIK. 4 LIZIKE JE RAZDELIL PRIJATELJEM. KOLIKO LIZIK 

MU JE OSTALO? 

 

Razmisli, kako bi se lotil te naloge. S čim bi si lahko pomagal? 

Tako je – s skico. Lahko si pomagamo tako, da narišemo 5 lizik in 4 lizike prečrtamo. 

To pa zato, ker je 4 lizike prijateljem razdelil, kar pomeni, da bo lizik manj. 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/stejem-od-1-do-5/stejem-od-1-do-5


Lahko pa narišemo tudi skico s krogci. Ne pozabi – krogce črtamo od zadaj naprej! 

 

 

 

Kakšen pa bo račun? 

Razmisli. Povej račun in ga izračunaj. 

 

Si povedal: 5 – 4 = 1 ? 

Potem si izračunal prav – BRAVO! 

Ne pozabi odgovoriti še na vprašanje (KOLIKO LIZIK MU JE OSTALO?) 

Odgovor: OSTALA MU JE 1 LIZIKA. 

 

Če ti odštevanje še vedno malo nagaja, si lahko še enkrat pogledaš učiteljičino razlago 

izpred počitnic. Posnetek najdeš na povezavi: https://youtu.be/t4X78gndgv0  

Oglej si samo razlago! Zapisa v zvezek ne potrebuješ delati, saj si ga že 

naredil! 

 

3. Zdaj pa te v SDZ za matematiko čaka še nekaj nalog odštevanja. Najdeš jih na 

straneh 77 in 78. Stran 77 reši celo, na strani 78 pa reši samo prve tri naloge (spodnjo 

nalogo, kjer imaš račune, boš rešil prihodnjo uro). 

 str. 77 

Prva naloga 

Otroci si ogledajo piktograma in povedo, kaj pomenita. 

Starši otrokom preberete navodilo in se pogovorite o načinu reševanja naloge: Učenci 

naj najprej izračunajo vse račune. Nato skupaj preverite rešitve. Šele nato naj v 

pobarvanki poiščejo rezultate in pobarvajo polja z rezultati.  

Druga naloga 

Otroci si ogledajo piktogram in povedo, kaj pomeni. 

Starši otrokom preberete navodilo in se pogovorite o načinu reševanja naloge: 

opozorite jih na vrstni red v navodilu naloge (najprej odštejejo, nato pobarvajo šale). 

Opozorimo jih na uporabo ustreznih barv pri barvanju (barvo določa rezultat na 

predalih).  

 

https://youtu.be/t4X78gndgv0


 str. 78 

Prva, druga, tretja  naloga 

Starši otrokom preberete navodilo in se pogovorite o načinu reševanja naloge:  

- Učenci naj ubesedijo situacijo – ponovijo računsko zgodbo s svojimi besedami. 

- Napišejo račun. 

- Preberejo račun. 

- Ponovimo vprašanje, povejo odgovor s celo povedjo (prvi primer: Na pladnju 

sta ostali 2 pomaranči). 

 

 

 

ŠPORT 

SPREHOD V NARAVO 

Danes se odpravi v naravo in uživaj. S seboj povabi starše. Da pa ti ne bo dolgčas 

med hojo opazuj naravo, 

Ne pozabi se primerno obleči in poskrbeti za higieno rok ob vrnitvi domov! 

 

 

1. Igra : Poslušaj in potipaj 

 Zapri oči, poslušaj zvoke v naravi. Kaj slišiš? Ozri se okoli sebe. Kaj vidiš? Primi 

deblo drevesa, list, tla.. Kaj čutiš? 

2. Igra : Opazuj in povej  

Kaj vidiš? Med hojo dobro opazuj in povej. kaj vidiš. Igrajte se vsi. 

Primer: vidim drevo, vidim oblak, storž, muco…….. Kdo bo naštel več stvari? 

3.Igra : Preskakuj  

Med hojo enonožno preskakuj ovire (krtine, večje šope trav, luže, korenine).  

Pazite, če bo mokro vam lahko zdrsne.   

Veliko užitkov v naravi vam želimo. 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA 

PRAZNIK – KAJ JE TO?  

 

Pozdravljeni učenci in starši. Za nami so novoletne počitnice, v katerih smo 

praznovali kar nekaj praznikov. Nekateri med vami ste praznovali tudi rojstni dan. 

Danes se boste skupaj s starši pogovarjali o praznikih. Z vami pa bo tudi slonček 

Tone, ki vam bo povedal svojo dogodivščino.   

 

Starši vodite pogovor, otroci odgovarjajo.  

Kaj pomeni beseda praznik? 

Katere praznike poznate? (božič, novo leto, velika noč, slovenski kulturni praznik, dan 

spomina na mrtve, dan državnosti, rojstni dan...) 

Kako praznujemo praznike? (vsak praznik praznujemo nekoliko drugače....delamo 

pirhe, krasimo smrečico, obiščemo grobove, spečemo torto,..) 

Katere praznike imate najraje? Zakaj?  

 

PREDSTAVITEV SLONČKA TONETA 
 
Slonček Tone se je rodil v cirkusu. Njegovo življenje so bili pisani šotori, množice 
ljudi, klovni, balerine, čarodeji in podobno. Sveta ni poznal. Pravzaprav sploh ni vedel 
kaj to svet je. Sicer so s cirkusom veliko potovali, vendar skozi izhod ni smel niti 
pokukati. Nekega dne, pa se je zgodilo nekaj povsem nepričakovanega. Ko so spet 
pospravljali velike šotore in so se vse živali spravljale spat v svoja domovanja ter se 
pripravljale na še eno dolgo pot, je slonček Tone opazil, da ni nikogar okoli njega, 
izhod iz cirkusa pa je bil tik pred njim. Njegova radovednost je bila tolikšnja, da si ni 
mogel kaj, da ne bi v svet vsaj malo pokukal. 
 
POTOVANJE SLONČKA TONETA 

 

1. ROJSTNI DAN 
 

Ko je slonček Tone pogledal skozi vrata cirkusa, je naprej opazil gručo otrok, velike 
pakete s pisanimi mašnjami in fantka, ki je z vso silo pihal v svečke slastne torte. Ob 
vsem tem je zaslišal kako otroci prepevajo tole pesmico. Prisluhnite in povejte kaj so 
otroci praznovali?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=qNpXRlCp7rU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qNpXRlCp7rU


Poznate pravkar slišano pesem? 

Ob kateri priložnosti jo zapojemo? 

Praznujemo rojstni dan vsi na isti dan? 

Ne, rojstni dan je naš osebni praznik in ga vsak praznuje na svoj osebni datum. Na 

tisti datum, ko smo se rodili. Spodbudimo otroke, naj povedo, kako sami praznujejo 

rojstni dan. Med osebne praznike štejemo tudi poroko, krst, god,... 

 

 

2. BOŽIČ 
 

Ko se je slonček Tone naposlušal in nagledal otrok, njegova radovednost pa še ni bila potešena, 

se je sprehodil naprej. Na ulicah je opazil lučke vseh oblik, vzorcev, z radia so odmevale prav 

posebno vesele pesmi. V zraku se je vonjal duh cimeta, božičnega čaja in čisto prave 

čarobnosti. Od daleč je opazil drevesce, vendar je šele kasneje ugotovil, da to drevesce ni kar 

tako. Iz njega so viseli vse vrste obeskov, okraskov, lučk, čisto na vrhu je imel veliko zvezdo. 

Pod njim pa je bila hiška z majhnimi podobami. Izgledalo je, kot da predstavlja neko zgodbo. 

Česa takšnega še svoj živi dan ni videl. Le zakaj bi kdo tako lepo okrasil to drevo? Pod drevesom 

pa je sedel mož. Čisto poseben mož, z dolgo belo brado, okroglimi očali in z najprijaznejšim 

pogledom v očeh. Oblečen je bil v rdeča oblačila z belo obrobo, na glavi pa je imel rdečo kapo 

s cofkom na koncu.  

 

Že veste kateri praznik so praznovali ljudje? 

Kako ga praznujete vi? (peka piškotov, potice, okrasitev smrečice,..)  

Zakaj praznujemo ta praznik? 

Božič je tradicionalen verski in svetovni praznik, ki ga večina vernikov praznuje 25. 

decembra, nekaj pravoslavnih cerkva pa 7. januarja. Čeprav datum Jezusovega rojstva 

ni natančno določen, takrat praznujemo prav to. Njegovo rojstvo. 

 

Simbol božiča so božično drevo in jaslice. To je navada, s katero so začeli že kar nekaj 

let nazaj v Nemčiji. In tako se je ta običaj razširil po vsem svetu. 

 

Kako izgleda božično drevo? (Opišejo božično drevo). 

Kaj so to jaslice? (Predmet, ki prikazuje Jezusovo rojstvo). 

 

 

 



3. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
 

Tone je bil po dolgem dnevu zares utrujen, vendar domov se mu še ni mudilo, zato je  noč 

prespal kar pod milim nebom. Ko se je zjutraj zbudil, je zaslišal hrup. Ugotovil je, da je sredi 

trga, na trgu pa kup ljudi, skoraj toliko kot jih je v njihovem šotoru, ko izvajajo predstavo. Proti 

njim se je po rdeči preprogi sprehodil pomemben gospod. Pravijo, da je prišel sam predsednik 

države. Kar naenkrat je zaslišal kup glasbil in zagledal ljudi oblečene v uniforme, ki so korakali 

po ulici proti trgu. Vsi ljudje na trgu so obstali in se ozrli proti zastavi. Ob robu je opazil zastave, 

ki so plapolale v vetru. Zaslišala se je pesem, na odru so se vrtele slike. Slončku Tonetu sploh 

ni bilo jasno kaj se dogaja, zato je vprašal starejšega gospoda. Gospod mu je povedal, da vsi 

praznujejo dan samostojnosti in enotnosti, dan, ko praznuje vsa država. Temu dnevu pravimo 

državni praznik. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c 

 

Menite, da državni praznik praznujejo vsi ljudje na svetu na isti dan? 

Kaj pa vsi ljudje v isti državi? 

 

Tako je. Državni praznik praznujemo na točno določen datum. Takrat ga praznujemo 

vsi prebivalci iste države. 

4. NOVO LETO 
 

Slonček Tone je na trgu spoznal novega prijatelja Tima. Tim mu je vse razložil, kaj so počeli 

vsi tisti ljudje sredi trga, kateri je bil tisti pomemben gospod, kaj pomenijo vse te lučke, 

drevesca in mož z rdečo obleko. Tone in Tim sta se tako spoprijateljila, da je Tone kar nekaj 

dni ostal pri Timu. Vse do novega leta. Končno je Tone vedel vsaj za eno stvar kaj pomeni, 

saj so v cirkusu tudi oni z vsemi živalmi vsako leto odštevali sekunde, ko se je iztekalo staro 

in prihajalo novo leto. To je bil zanj eden bolj vznemirljivih in čarobnih trenutkov leta. Vendar 

še nikoli ni videl, kako to počnejo ljudje. Tim, Tone in Timovi starši so se odpravili na trg, 

kjer bodo proslavljali in dočakali novo leto. Točno ob polnoči, pa je nebo razsvetlil veličasten 

ognjemet. 

 

Kdaj točno praznujemo praznik Novo leto?  

V Sloveniji je to dvodnevni praznik in ga praznujemo 1. in 2. januarja. 

 

Večina ljudi ga praznuje takrat, glede na versko prepričanje pa imajo ljudje po svetu 

različne vrste koledarjev, zato nekateri praznujejo novo leto tudi 14. januarja. 

Kaj pa sploh praznujemo tisti dan? Prihod novega leta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c


Kdo pa nas takrat obišče? Dedek Mraz. 

Kako pa izgleda Dedek Mraz? Otroci opišejo Dedka Mraza - siva kučma, dolga brada, očala, 

bel plašč, velika palica,... 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1 (Siva kučma) 

 

 

Slonček Tone je ugotovil, da je videl res ogromno lepih stvari in se spomnil, da najbrž 

njegovo mami že kar precej skrbi zanj, zato se mora vrniti. Še preden pa je odšel, se je 

spomnil celotnega popotovanja. Ugotovil je, da ljudje določenim dnevom pripisujejo prav 

poseben pomen. Ko praznujejo svoj osebni praznik se obdarujejo, pihajo svečke na torti in 

se zabavajo s svojimi najbližjimi. Ko praznujejo državni praznik, se vsa država veseli skupaj, 

poslušajo govore politikov in izobesijo zastavo. Ko pa praznujejo svetovne praznike pa 

praznuje ves svet, vendar vsak čisto po svoje. Lepo se je imel, prepričan je, da se bo še vrnil 

in praznoval z njimi. 

 

 

Če imaš možnost, natisni list PRAZNIKI in ga nalepi v zvezek s srnico. Potrudi se in 

sličice tudi pobarvaj.   

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-1


PRAZNIKI 
 
 
Z RDEČO BARVO OBKROŽI SLIČICE, KI OPISUJEJO OSEBNI PRAZNIK. Z RUMENO BARVO 
OBKROŽI SLIČICE, KI OPISUJEJO DRŽAVNI PRAZNIK IN Z ZELENO BARVO OBKROŽI SLIČICE, KI 
OPISUJEJO MEDNARODNE PRAZNIKE. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


