
1. RAZRED - SREDA, 21. 4. 2021  
 

SLOVENŠČINA  

 

NAREK 

Danes je ponovno na vrsti narek. Saj se spomniš, kako si ga pisal nazadnje doma 

ane? 

Poišči zvezek pikapolonica in ga odpri na naslednji prazni strani. Napiši naslov 6. 

NAREK. Vsaj mislim, da je na vrsti 6. narek - hitro pokukaj nazaj na zadnji narek, če 

imam prav v spominu. 

STARŠI: počasi in razločno otroku preberite posamezne črke, besede in stavke. Na 

koncu povedi sledi pika. Berite v tem stilu: »Zapiši črko A. Napravi presledek in 

zapiši črko U. Ponovno sledi presledek in črka C,...«. Kar opominjajte jih na 

presledek med črkami oz. besedami, saj ga včasih izpustijo. Besede berite vsako 

posamezno, stavek preberite v celoti in naj ga otrok poizkuša zapisati samostojno. 

Lahko mu stavek vmes večkrat ponovite. Nikakor jim ne črkujte besed! Vmes jih tudi 

ne popravljajte, ampak boste to storili na koncu! 

 

Če imate možnost, lahko narek natisnete in ga spodaj pod narek otrok tudi prilepi – 

tako kot smo to počeli v šoli. V kolikor nimate tiskalnika, nič hudega. 

Ko končajo narek, jim le tega preglejte in popravite morebitne napake.  

 

 

 

SE VIDIMO 

JUTRI V ŠOLI! 



MATEMATIKA 

 

RAČUNAM (dva odštevanca) 

 

Danes bomo uro izvedli preko ZOOM-a (z učiteljico Marušo). Zato se dobimo ob 

11h na spodnji povezavi: 

 

https://arnes-si.zoom.us/j/96697072954?pwd=LzdzeGtpZFVXWUpjTU5ubWtRWmNoQT09 

 

Prosim, da imaš na uri pripravljen moder delovni zvezek 3.del in peresnico! Se 

vidimo! 

 

 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

 
UTRJEVANJE PESMIC 
 

Čas je, da ponoviš pesmice, ki smo se jih v tem šolskem letu naučili. Odpri zvezek 

in delovni zvezek za glasbeno umetnost ter po vrsti zapoj vse pesmice.  

 V pomoč ti je lahko WWW.LILIBI.SI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠOLSKA ULICA 1-2/GLASBENA UMETNOST/PESMICE 1 IN 2 

 

 

 

https://arnes-si.zoom.us/j/96697072954?pwd=LzdzeGtpZFVXWUpjTU5ubWtRWmNoQT09
http://www.lilibi.si/


ŠPORT 

 

TELOVADIMO DOMA 

 

Sedaj je pa čas, da se malo razmigamo. 

Najprej se dobro ogrej: 

https://www.youtube.com/watch?v=nvv0PqlXulY 

 

 

Nato se pa preizkusi s košarko s pliškoti: 

https://www.youtube.com/watch?v=yZRB1ek3tSk 

 

 

 

NE POZABI, DA JE GIBANJE ZA NAŠE ZDRAVJE ZELO POMEMBNO! 

https://www.youtube.com/watch?v=nvv0PqlXulY
https://www.youtube.com/watch?v=yZRB1ek3tSk

