Ponovno pozdravljeni!
Upam, da ste se v preteklem tednu naigrali, naužili sonca in nabrali
novih moči.
Kot kaže, se bomo še dva tedna srečevali takole na daljavo, potem pa
se vidimo v šoli.
Se že zelo veselim.

SLJ, SPO: PRAZNUJEMO, PRVOMAJSKE POČITNICE
V tednu, ko smo bili doma, smo praznovali dva pomembna praznika. Že veš katera?
27. aprila smo praznovali Dan upora proti okupatorju, 1. In 2. maja pa praznujemo Praznik
dela.
Letos smo, predvsem praznik dela, praznovali drugače, kot v preteklih letih. Verjetno ste se
doma pogovarjali, kako in zakaj je letos praznovanje drugače. Če se še niste, vprašaj starše,
stare starše, sorodnike, sosede, kako navadno praznujemo praznik dela.
Za oba praznika je značilno, da izobesimo slovensko zastavo, ob 1. maju pa postavimo mlaj
in zakurimo kres.
Morda ste pa le kje zakurili kakšen manjši kres ali pa so v vaši bližini postavili mlaj.
V zvezek SPO napiši naslov Praznujemo.
27. april – Dan upora proti okupatorju
1. In 2. maj- Praznik dela
Nariši slovensko zastavo, mlaj in kres
Ker pa so to bile za nas v prvi vrsti počitnice, pod risbo zapiši še vsaj 7nekaj povedi, kaj vse
ste delali v teh prostih dneh.

MAT: DELJENJE S 7
Upam, da pridno vadiš poštevanko.
Danes reši naloge v DZ MAT na st. 78.

ŠPO: IGRA Z RAZLIČNIMI ŠPORTNIMI PRIPOMOČKI
Zagotovo imaš doma veliko športnih pripomočkov (žoge, badminton, kolo, rolerji, kotalke,
kolebnico…).
Danes te prosim, da jih preizkusiš čim več. Raziskuj, s katerimi si spreten/spretna, kateri je
tvoj najljubši in kateri ti dela morda še kaj težav.
Konec tedna dobiš v zvezi s pripomočki posebno nalogo.
Lep pozdrav, učiteljica Manca
Pripenjam še navodilo za angleščino:

Dragi drugošolci in tretješolca !!!

My favourite month is May.
Ste razumeli ? Povedala sem vam, da je moj najljubši mesec maj.
Sedaj že poznamo imena za 12 mesecev. Znamo vprašati kateri je tvoj najljubši mesec. Kaj
pa dobimo, če mesece razdelimo v kupčke po tri ??? Seveda. Letne čase.
V spletni brskalnik vtipkaj: yt if you know all the seasons
Poslušaj video o letnih časih. Videl boš, kako se besede za letne čase izgovorijo in kako se
napišejo. Večkrat ponovi izgovorjavo za pevci.
Nato napiši v zvezek:
SEASONS (letni časi)
SPRING - pomlad
/spring/

AUTUMN - jesen
/otm/

SUMMER - poletje
/samr/

WINTER - zima
/wintr/

Pri vsaki besedi za letni čas nariši nekaj, kar je značilno zanj.
Ko narišete risbice, je 2.razred končal, 3.razred pa napiše vsako besedo za letni čas še 5-krat
s pisanimi črkami.
PRIMER: spring, spring, spring, spring, spring

