
ČETRTEK, 26. 3. 2020 

Spoštovani starši, dragi učenci! 

Kmalu bomo zaključili 2. teden šolanja na daljavo. Nekaj staršev (in z njimi učencev) 

se mi je že oglasilo in sporočilo »izkušnje« s šolanjem na daljavo. Lepo pa vabim še 

ostale, da se mi oglasite in mi sporočite, kako vam gre, če imate kje težave, morda  kaj 

pogrešate.... Vsaka informacija z vaše strani je dobrodošla! 

Želim vam veliko zdravja in vas lepo pozdravljam! 

Vaša učiteljica Branka. 

Kontakt:  

branka.kavas@guest.arnes.si 

SLJ  

SDZ – 2. del str. 32, 33. 

PRIMERJAM LASTNOSTI (stopnjevanje pridevnika) 

hiter - hitrejši – najhitrejši 

visok – višji – najvišji  

dolg – daljši – najdaljši  

širok – širši – najširši  

kratek – krajši - najkrajši 

Najprej na strani 32 poglejte sličice, preberite povedi pod njimi in razmislite: 

 

Katera žival je hitra, katera hitrejša in katera najhitrejša? 

Katero drevo je visoko? Kako se imenuje drevo, ki je višje kot jablana? Katero drevo 

je najvišje? 

Katera žival v tej vrsti je največja? Je medved večji kot slon? Je medved večji kot volk? 

Katera žival v tej vrsti je velika? 

Kaj je dolgo? Kaj je daljše kot kača? In kaj je najdaljše? 

 

Nato na strani 33 rešite 1. nalogo. Pri zapisu bodite pozorni na pravilen zapis besed 

(najhitrejši, najdaljši, najširši..) na veliko začetnico in končno ločilo (piko). Upoštevajte 

tudi pravilno držo pisala, sedenje, položaja rok (roka, ki piše in roka »pomagačka«).  

 

GUM 

Zapojte pesmico Enkrat je bil en majhen škrat . Pesmico verjetno že znate, če pa kdo 

potrebuje pomoč, si lahko pomaga s spletno stranjo Lili in Bine – Šolska ulica 1-2, 

Glasbena umetnost, Pesmice 2 ali jo poišče na spletu. Če pa nimate te možnosti, pa 



še vedno velja, da zapojete pesem ali pesmi, ki so vam všeč, jih imate najraje ali  

najbolje znate. Pomembno je, da si tudi s petjem polepšamo dan. 

SPO 

SDZ – stran 75 

SPOMLADI SEJEMO IN SADIMO 

Besedilo preberite vsaj dvakrat in se oglejte sliki, ki prikazujeta rast in razvoj trave in 

fižola.  

Nato rešite naloge 1., 2. in 3.  

Pri 3. nalogi si izberite 3 besede (ni potrebno vseh 6) in z njimi sestavite in zapišite 3 

povedi v brezčrtni zvezek. 

ŠPO 

Danes malo drugače: predlog za današnjo uro športa najdete na povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk

