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Dragi/a učenec/ka, pošiljam ti čudovito pravljico, ki jo je prav za ta čas 
priredila naša učiteljica Marjanca. V pravljici boš izvedel  zelo staro, 
čudovito skrivnost. 
Danes boš pravljico prebral  sam. Beri dvakrat na glas, tako boš opravil 
tudi bralno vajo.  

 
 

AUDREY PEN: POLJUBLJENA DLAN 

 

 

PREVEDLA: NINA JELEN 

PRIREDILA: MARJANCA ŠOŠKO 

 

          Rakun Robi je stal na robu gozda in jokal. 
"Želim si v šolo," je povedal svoji materi. "Ne želim ostati doma. 
Želim se igrati z mojimi prijatelji. In z mojimi sošolci. In brati knjige 
iz šolske knjižnice. In se guncati na šolskem igrišču. Ali lahko grem 
vsaj malo na igrišče?" 

Gospa Rakun je Robija prijela za roko in ga pobožala. 

"Včasih moramo storiti stvari, ki jih ne želimo storiti," je rekla nežno. 
"Tudi, če se zdijo čudne in strašne na začetku. Ampak sedaj je zelo 
pomembno, da ostanemo doma. " Ko boš večji, boš razumel. 
" Sedaj se boš več časa igral s svojimi igračami. Bral boš svoje 
knjige. In se gugal na naši drevesni gugalnici. Poleg tega," je 
dodala, "poznam čudovito skrivnost, zaradi katere se ti bo dan, 
preživet doma, zdel topel in prijeten." 

Robi si je obrisal solze in jo z zanimanjem pogledal. "Skrivnost? Kakšna 
skrivnost?" 

"Zelo stara skrivnost," je rekla gospa Rakun. "Povedala mi jo je 
moja mama in njej jo je povedala njena mama. Imenuje se 
poljubljena dlan." 

»Poljubljena dlan?« je vprašal Robi. "Kaj je to?" 

"Pokazala ti bom". Gospa Rakun je prijela Robijevo levo roko in 
razširila njegove drobne prstke. Nagnila se je naprej in poljubila 
Robija točno v sredino njegove dlani. 



Robi je začutil, kako se je mamin poljub razširil iz dlani v roko, iz 
roke v ramo in nato v njegovo srce. In celo telo. Celo njegova 
svilnata, črna rakunja maska se je obarvala s posebno toplino. 

Gospa Rakun se je nasmehnila. "Torej," je rekla Robiju, "kadarkoli 
se boš počutil osamljeno, zaskrbljeno in boš potreboval več 
ljubezni, pritisni svojo dlan na obraz in pomisli: "Mami me ima 
rada. Mami misli name." Poljubček iz dlani bo skočil na tvoj obraz in 
te celega napolnil s toplimi mislimi." 

Vzela je Robijeve prstke in jih skrbno ovila okoli poljuba na 
dlani. »Pazi, da ga ne izgubiš,« se je zasmejala. In ga pomirila: 
"Ne skrbi. Tudi, če boš odprl dlan, si umil roke ali počel karkoli 
drugega, obljubim, da se bo poljub obdržal." 

Robiju je bila všeč skrivnost poljubljene dlani. Sedaj je vedel, da 
bo njegova mama ves čas bila z njim. Tudi ko bo šla v službo. 

Po večerji se je Robi nenadoma obrnil k svoji materi in se nasmehnil. 
»Daj mi svojo roko,« je rekel. 
Robi je vzel mamino roko, jo nežno položil v svojo roko in razgrnil 
njene velike, domače prste. Nato se je nagnil naprej in poljubil 
sredino njene dlani. 
"Zdaj imaš tudi ti poljubljeno dlan," je rekel. Zašepetal je še: "Rad 

te imam", se obrnil in odplesal stran. Gospa Rakun je gledala za 

njim. Svojo dlan je pritisnila na lice in se nasmehnila. 

Toplota Robijevega poljuba ji je zapolnila      

srce s posebnimi besedami. "Robi te ima  

rad."  

 
 
Če ti je bila skrivnost všeč, jo zaupaj svojim staršem in lahko preizkusite, če 
deluje.  
 



2. ura SLO  
Vzemi pisanko in napiši naslov Ko mi je težko.  
Napiši od 3 do 5 povedi, v katerih razloži, kako tebe potolažijo starši, kadar si 
osamljen, prestrašen, žalosten ali nesrečen. Pazi na pravopisna pravila (velike 
začetnice in pike) ter na estetski zapis. 
 
 
SPO: Človeško telo 
 
Učbenik odpri na strani 12. Ponovi, katere organe ima naše telo in kakšno 
vlogo ima  vsak organ.  
 
Nato reši spodnje naloge. Naloge lahko rešuješ na učnem listu, lahko pa jih 
prepišeš/prerišeš v zvezek za okolje, če imaš težave s tiskanjem. 
 
 
Obkroži zunanje dele človeškega telesa. 

           SRCE  ROKA    KOLENO               PLJUČA  

                       KOMOLEC           JETRA         GLAVA 

 

 

 

Obkroži notranje organe. 

                   MOŽGANI     NOGA         PLJUČA  SRCE 

 ŽELODEC   RAMA           ČREVESJE 

  
 

 

Če je trditev pravilna, naredi , če je trditev napačna pa . 

Možgani so pomemben notranji organ.  

Kosti dajejo oporo našemu telesu.  

Želodec je zunanji del telesa.  

Jetra so notranji organ.  

Notranji organi opravljajo enake naloge.  

  
  



 

Dopolni. 

 
 

 
 

Rešitve (pomoč za straše) 
Obkroži zunanje dele človeškega telesa. 

     SRCE       ROKA  KOLENO     PLJUČA  

            KOMOLEC           JETRA     GLAVA 

  

 

Obkroži notranje organe.  

          MOŽGANI  NOGA                PLJUČA         SRCE 

 ŽELODEC             RAMA  ČREVESJE 

  

 

Če je trditev pravilna, naredi , če je trditev napačna pa . 

Možgani so pomemben notranji organ.  
Kosti dajejo oporo našemu telesu.  
Želodec je zunanji del telesa.  
Jetra so notranji organ.  
Notranji organi opravljajo enake naloge.  

  
  

JETRA 
ŽELODEC 

 

 

 

 

       



 

Dopolni. 
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ANGLEŠČINA – 2. RAZRED 

PETEK, 27. 3. 2020 

 

On the market  

 

1. Ponovimo pesmico Do you like? 

 

2. Ob sličicah v zvezku ponovimo hrano, ki smo se jo učili. 

 

 

3. Ponovimo spraševanje: Do you like? Yes, I do. No, I don't. I like … 

- What's your favourite food? My favourite food is … 

 

 

      4.  Učencem povemo, da bomo zaigrali tržnico s sadjem in zelenjavo. 

- Doma pripravimo improvizirano stojnico. 

- Ena oseba je kupec, ena pa prodajalec. (učenci lahko menjajo vloge😊) 

 

Prodajalec: Hello! 

Kupec: Hello! 

Prodajalec: Can I help you? 

Kupec: Yes, do you have bananas (apples itd.)?  

Prodajalec: Yes.  

Kupec: Ok, 3, please.  

Prodajalec: Here you go. 

Kupec: Thank you. Goodbye. 

Prodajalec: Goodbye. 
 

4. V zvezek napišejo naslov On the market in narišejo svojo stojnico s sadjem in 

zelenjavo po izbiri. 

  
 

 

Dopolnilni pouk (samo za učence, ki so redno vpisani k dopolnilnemu 

pouku) 

 

Prepiši besede s pisanimi črkami v pisanko:  

luč, kruh, miza, žito, hiša, morje, postelja, knjiga, fižol, frizer.  

 

Minila sta dva tedna šolanja na daljavo. Pohvala in zahvala vsem otrokom 

in staršem. Dobro nam gre in zmoremo. Če se le da, natisnite otrokom 

naslednjo stran. Hvala in lep vikend vsem. 



 

 

Ali, Ines, Miha Gorenc, Ela, Matevž, 

Jaka, Leja, Lenart, Luna, Bine, Jona, 

Artan, Ota, Kiara, David, Miha Zupančič 

in vsi njihovi pomočniki prejmejo 

POHVALO 
za prizadevno delo v prvih dveh tednih 

šolanja na daljavo. 

               Učiteljica Tončka 
 


