
Navodila za četrtek, 19.3.2020: 
 
MAT: Merim dolžino (centimeter) - vaje 

 Najprej ponovi, katere merske enote si že spoznal-a. Kaj lahko meriš z metrom in kaj s 
centimetri? Kako na krajši način zapišeš meter (m) in kako centimeter (cm)? 

 Danes boš še delal-a naloge s centimetri. 
 

NALOGE: Delovni zvezek za MATEMATIKO 
3. naloga na strani 59 
Črte riši z ošiljenim svinčnikom s pomočjo šablone, ne pozabi, da moraš vedno začeti 
meriti pri 0. 
4., 5., 6.,7., 8. naloga na strani 59  
Natančno po navodilih rešuj naloge. Še posebej pazi pri nalogi 7, da ne pozabiš zapisat        
merske enote cm pri računu seštevanja, meri s pomočjo šablone. 
9. naloga na strani 60 
Natančno izmeri dolžine trakov in zapiši ustrezen račun odštevanja, bodi pozoren, da v  
računu poleg merskih enot zapišeš tudi mersko enoto. 
10. in 11. naloga na strani 60 
Seštevaj in odštevaj dolžine, izražene v centimetrih. 
12. naloga na strani 60 
Reši nalogo z besedilom. Pazi na zapis merskih enot v računu in pri odgovoru. 

 
SLJ: Srečko Kosovel: Kje? BERILO stran 14 

Danes boš prebral pesem Srečka Kosovela, z 
naslovom Kje?  
Prvič preberi glasno, drugič tiho. Ko prebereš, ustno 
odgovori na naslednja vprašanja: 

- Je naslov pesmi povezan z njeno vsebino? 
- Je pesem hrupna ali tiha, nežna ali razigrana? 
- Je morda uspavanka? 

Pesem preberi še enkrat. Tokrat upoštevaj ločila in 
to prikaži s svojo intonacijo (vprašaj - glas gre 
navzgor, pika - glas gre navzdol). 
Ustno odgovori na naslednja vprašanja (če 
odgovora na vprašanje ne poznaš, si pomagaj s 
pesmico): 

- Kje je zvonček? Kaj dela? 
- Kdo je njegova sestrica? Kje je? Kaj dela? Zakaj 

jo je strah? 
- Kaj dela deček? 
- Kaj pomeni, da žarki zlati z njim igrajo se na 

trati? 
 

Sedaj na list papirja ali v zvezek kamor rišem zgodbice pri SLJ zapiši ime in priimek pesnika 
(zapiši z malimi tiskanimi črkami in bodi pozoren na veliko začetnico) ter naslov pesmi. 
Pesem ilustriraj. 

 
ŠPO:  Plavanje 

Danes je na urniku plavanje, ja plavanje na suhem. Opravi vaje, ki jih z učiteljem Andrejem 
navadno izvajate na robu bazena. Kroži z rokami kot pri plavanju kravl, hrbtno in kot pri 
prsnem plavanju (žabici). Sedi na tla in povadi še z nogami. Vaje opravljaj večkrat v dnevu, 
ko se spomniš, ko zamenjaš predmet… 



 
GUM:  Pesem: Marko skače 

Danes boš poslušal posnetek zelo znane ljudske pesmi Marko skače. Najprej pesem dobro 
poslušaj. Posnetek najdeš na portalu Lilibi.si /zavihek Gradivo za učitelje/ 2. razred/ 
Dodatno gradivo/ Glasbena umetnost/ Posnetki pesmic/ Marko skače 

Zapoj celotno besedilo pesmi.  

Marko skače po zeleni trati. 

V rokaj nosi seden žuti zlati. 

Pijte, jejte mojga brata konji. 

Zaj smo išli daleč po devojko. 

Preik deveti, preik deseti moustof. 

Dajte mi jo draga moja mati. 

Ne dam ti jo, sinko moj bradati. 

Raj jo hočem f škrinjo zaklepati. 

- Sedaj v hiši/stanovanju poišči improvizirana glasbila (pokrovke kot činele, škatla za čevlje 
kot boben, 2 flomastra kot palčke...) in pesem Marko skače spremljaj.  

- Vedi, da obstaja veliko različic te pesmi, razlikujejo se v melodiji ali v besedilu. Eno 
različico najdeš tudi na youtube spletni strani: 

 https://www.youtube.com/watch?v=PJ3qBePx9fo    

Ob posnetku lahko tudi zaplešeš. 

 


