
 

 

 

TOREK, 5.5. 2020 

 

Pozdravljeni! Danes bomo imeli slovensko, 

matematično in športno pustolovščino. Juhuhu, jaz 

se že veselim. Ste pripravljeni? 

 

 

 

MATEMATIKA: 

Danes se bomo naučili odštevati do 100. Pripravi si palčke ali slamice, delovni 

zvezek in karo zvezek. Ne pozabi na ošiljen svinčnik, barvice in radirko. 

Najprej skupaj naredimo nekaj primerov. Račune bomo ponazorili konkretno, 

grafično in nato ga prepiši v zvezek. 

V karo zvezek napišite naslov: ODŠTEVAM DO 100 BREZ PREHODA 

(ODŠTEVAM DO DESETICE) 

Poglejmo skupaj primer: ne pišemo v zvezek, delamo konkretno. 

48 - 3 = ___ 

Nastavite 4 stolpce in 8 posameznih palčk, nato odvzemite 3 posamezne palčke. 

I I I I ●●●●●●●● 
Ustno povemo račun in ga izračunamo: 

48 – 3 = 45 

 

Naredimo skupaj še en primer: 

79 – 5 = 

 



 

 

 

Nastavite število 75 (se spomnite: 7 D in 9E). Sedaj odvzemite 5 palčk stran. 

Koliko dobimo? 

I I I I I I I I ●●●●●●●●● 

Ustno povemo račun in ga izračunamo: 

79 – 5 = 74 

Na podoben način naredi še spodnje račune, prepiši jih v zvezek, naredi tudi 

grafično s palčkami in krogci.  

88 – 2 = 

37 – 6 =  

95 – 4 = 

 

Malo se razgibaj( planinec, pokovka, dotakni se petih različnih posod, naredi 

štiri poskoke in pet počepov). 

 

Odpri DZ na str. 77 in glasno preberi računsko zgodbico. Nato si natančno oglej 

slike in napiši račun. Reši še naloge v DZ na strani 78 in 79.  

 

SLOVENŠČINA:  

POMEMBNO: to nalogo naredi samo 2.b in 2.c razred 

Pred tabo je vaja s pisanimi črkami. Vzemi učbenik in ga odpri na strani 69. 

Preberi sestavek z naslovom MLEKO. Bereš tako dolgo, da ti branje gre gladko. 

V zvezek z vmesno črto napiši naslov: MLEKO in prepiši 1. in 2.odstavek (…da se 

ne pokvari). Pišeš s pisanimi črkami in z nalivnim peresom. Pazi na veliko 

začetnico, končno ločilo in čitljiv zapis.  

Preglej za seboj in popravi napake. Popravljaj s svinčnikom. Ne pozabi na 

vzorček. 

 



 

 

 

 

POMEMBNO: to nalogo naredi samo 2.a razred 

Poglej si spodnje povezave, da ti bo lažje šlo od rok. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b/kako-napisemo-to-crko 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/p 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/r 

  

       

 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b/kako-napisemo-to-crko
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/p
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/r


 

 

 

 

ŠPORT:  

Najprej boš razmigal svoje telo. Postavi se k oknu in naredi vajo: POZDRAV 

SONCU. 

 
Odlično ti je šlo, sedaj pa skupaj na spodnji povezavi telovadi z deklico in 

fantom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=skSbg1IGup8 

 

Tako, prišli smo do konca. Upam, da ti je uspelo. 

ČESTITAM. 

Se slišimo jutri. 

Učiteljice 2.razredov 

https://www.youtube.com/watch?v=skSbg1IGup8

