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SLOVENSKI JEZIK 

Branje z razumevanjem; Hrček Belko 

Sam preberi besedilo. 

HRČEK BELKO 

Urška je povabila Jana domov, da bi 

mu pokazala hrčka.  

»Belko! Belko!« ga je že pri vratih 

klicala Urška. Hitro je odprla kletko in 

pobožala hrčka. Belko je od veselja 

migal z glavo.  

Po hrbtu je imel rumenorjavo dlako, 

po trebuhu pa je bil bel. 

Urška mu je dala ime po beli lisi na gobčku. 

Ko je Jan hotel pobožati hrčka, je Belko pobegnil skozi priprta vrata. 

 

Natančno preberi spodnje trditve. 

V zvezek za slovenščino napiši naslov besedila (Hrček Belko) in prepiši pravilne 

trditve. Piši s pisanimi črkami in pazi na obliko zapisa. 

Urška je domov povabila Jano.    

Jana je povabila, da mu pokaže hrčka.  

Belko je od veselja migal z repom.  

Ime je dobil po beli lisi na gobčku.  

Jan je pobegnil skozi vrata.   

Nepravilne trditve popravi in jih napiši v zvezek.  

Primer napačne trditve: Po trebuhu je bil siv. Popravljena trditev: Po trebuhu je bil bel. 

Povedi fotografiraj in do petka zvečer pošlji učiteljici. 



ŠPORT 

Vadba s kocko 

Vrzi kocko in izvedi vajo, ki se ujema s številom pik na kocki. Vadiš lahko tudi z drugimi 

člani družine. Kocko vržeš vsaj 6-krat. 

  
Odkloni - 6x po dva v levo in 

dva v desno. 

  
Zamahi v visoko prednoženje -  

6 zamahov z vsako nogo. 

  
Zibanje po okroglem hrbtu -  

6 zibov nazaj in naprej. 

 

 

 
Dviganje nog v sedu - 8 dvigov. 

 

 

 
V opori klečno izmenično 

uločiti in vlekniti hrbet - 8x dol 
in gor. 

  
Stoja na lopaticah (sveča) - drža 

2x po 5 sekund. 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Veliki pisani črki S in Š 

Na povezavah si oglej, kako se napišeta veliki pisani črki S in Š. 

Stran lahko odpreš tudi tako: Lilibi.si → Dežela Lilibi → Šolska ulica1-2 → Slovenščina 

→ Dežela ABC → Pisane črke → Črka S (Črka Š). 

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

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

Črki piši v zvezek za slovenščino. Za vsako črko napiši po dve vrstici. 

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


         

Z veliko začetnico pišemo imena oseb, krajev, hribov, potokov …  

Spodaj napisane besede s pisanimi črkami napiši v zvezek za slovenščino. Razmisli, 

katere besede pišemo z veliko začetnico. 

SIMON, SLIVE, SALAMA, ŠTRUCA, ŠTEFAN, STEZA, ŠPELA, ŠIPEK, ŠTUCIN, 

ŠKVARČA, STROJ, ŠOLAR, SAŠA, ŠOPEK, SMREKA, STANKA. 

 

 

MATEMATIKA 

Liter (ℓ) 

Natančno preberi, kako krajše zapišemo en liter. 

 

Odpri DZ na straneh 24 in 25. Reši 1., 2., 3., 5. in 6. nalogo. Če želiš, lahko rešiš tudi 

4., 7. in 8. nalogo. Bodi pozoren in količino tekočine zapiši z mersko enoto liter (ℓ).  


