
2. a 14. 4. 2020 

Dober dan. Verjamem, da ste vsi imeli lepe praznike in da ste si malce oddahnili 

od učenja. Sedaj smo pa spet skupaj in spet se bomo učili. Ker smo že v drugi 

polovici meseca aprila, bomo poleg učenja novih snovi tudi ponavljali in utrjevali 

to, kar že znamo, saj je pred nami tudi preverjanje in ocenjevanje znanja.  

Zato kar pridno na delo. 

 

SLOVENŠČINA 2 URI 

1.ura SLJ: POPRAVA NAREKA 

Najpogostejše napake pri nareku sem zapisala v zelen okvirček.  

1. Zapis v zelenem okvirčku prepiši v pisanko.  

2. Iz besed zapiši nove povedi. Pazi na pravilnost in natančnost zapisa. 

3. Spodaj napiši POPRAVA NAREKA in napiši še popravo svojega nareka. Prepiši 

vse povedi, kjer si imel/a napake, le tako se boš iz svojih napak nekaj naučil/a. 

Pazi, da boš pri velikih začetnicah uporabil/a velike pisane črke, ki smo se jih 

že učili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ura SLO   ZAPIS POVEDI 

Pripravi si delovni zvezek . 

                              PIŠIMO PRAVILNO                   14. 4. 2020 

 

       sprehod             od              ob                jih                                                           

                                           

                                           VELIKE ZAČETNICE 

 



 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Greva v knjižnico« (stran 68).  

Spoznali smo velike pisane črke A, M in N. Oglej si jih in ponovi pravilen zapis 

črk po zraku, zvezku, hrbtu tvojih domačih … Lahko se igrate tudi igrico Ugani 

črko in ob tem ugibate, katera črka je zapisana po zraku, zvezku, hrbtu … 

- Ponovno preberi besedilo pri 1. nalogi. Nato reši 8. in 9. nalogo.  

 

Zakaj je pri naslovu Muc Mehkošapek  oboje zapisano z veliko začetnico? 

 

ZAPOMNI SI: Naslovi knjig se pišejo z veliko začetnico, Mehkošapek pa je ime 

muca in tudi imena živali se pišejo z veliko začetnico. 

 

 ZAPIŠI V PISANKO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazi, da boš pri velikih začetnicah uporabil/a velike pisane črke, ki smo se jih 

učili. 

 

*Če želiš, pri 10. nalogi zapiši nekaj povedi o svoji najljubši knjigi v pisanko pod 

zapisom iz modrega okvirja. 

8. 4. 2020           PIŠIMO Z VELIKO ZAČETNICO!                                                               

NASLOVI KNJIG 

Mavrična ribica 

 

Muc Mehkošapek 

 

Naš denar 

 

Aleš je prebral knjigo Lov na tigra iz zbirke Mali detektiv. 

 



ŠPORT, 14. 4.  

Dober dan. 

Danes boš vadil spretnosti z žogo. Za pomoč sem ti pripravila spodnje 

fotografije. Vadiš lahko na hodniku/v garaži. Če pa bo lepo vreme, pa kar zunaj 

na dvorišču, travniku.  

 

1. OGREVANJE 

Najprej se boš ogrel, tako da narediš naslednje vaje: 

- vrtiš glavo v obe smeri, 

- iztegneš roke in krožiš nazaj (8 krogov), 

- krožiš z boki (4x v levo in 4x v desno stran), 

- tečeš na mestu in pri tem šteješ do 30, 

- narediš 10 poskokov čim višje v zrak, 

- streseš roke in noge.  

 

2. SPRETNOSTI Z ŽOGO 

KOTALJENJE ŽOGE 

 VAJA 1: Na tla si postaviš ovire (plastenke, 

steklenice, pliškoti, jogurtovi lončki) kot kaže slika. 

Vzameš žogo in jo kotališ mimo ovir do konca in 

nazaj. 

 

 
 

VAJA 2: Žogo primeš z eno roko in si jo prisloniš na 

bok (glej sliko) in hitro tečeš med ovirami.  

 

VAJA 3: Žogo primeš z rokama za hrbtom in hitro 

tečeš mimo ovir. Če ti žoga pade na tla, greš na začetek 

in vajo ponoviš.  

 

 

 

 VAJA 4: Za konec pa prosi nekoga, da ti drži koš/zaboj in 

ti ga z žogo poskušaš zadeti. Ne pozabi metati z eno roko. 

Nato se zamenjajta in tisti, ki drži koš se lahko tudi 

premika, da bi le ujel žogo.  

Vaja je zelo zabavna.  

 

Vir slik: https://www.mladinska.com/_files/5666/cic2_cvs_1.pdf 



ANGLEŠČINA – 2. RAZRED 

      Torek, 14. 4. 2020 

 

OBLAČILA  

Dragi učenec, draga učenka! 

Oglej si sličico na desni.  

Ali že veš, kaj se boš naučil v prihajajočih urah?     

Da, prav imaš. Spoznal boš besede za oblačila. 😊 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Super! Zdaj pa se pripravi na novo snov. Juhuhu! 😊 

a. Najprej poglej, kaj imaš danes oblečeno. Bi znal to opisati v angleščini? 😊 

b. Nič, hudega, če še ne veš. 😊 

c. Klikni na spodnjo povezavo, kjer se boš naučil, kako povedati, kaj nosiš  

(I'm wearing …). 

d. 2 x glej, poslušaj in ponovi besede za oblačila. 

What are you wearing?: https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA  

 

*Psst! 😉 Novih besed je res veliko, zato ni nič hudega, če si takoj ne boš zapomnil čisto vseh.  Za danes si poskušaj zapomniti samo 

tiste, ki ti bodo pomagale pri opisovanju tega, kar imaš danes oblečeno. 😊 

 

2. Še enkrat si oglej, kaj imaš oblečeno danes. 

Odgovori na vprašanje: What are you wearing? > I'm wearing …. 

Vprašaj še nekoga doma …. 😊 

 

 

3. V zvezek napiši mavričen naslov CLOTHES. 

Nariši sebe, tako kot si oblečen danes in ustno ponovi, kako si oblečen: I'm wearing …. 

 

 

** Spodaj ti prilagam vse besede iz posnetka z dodanimi izgovorjavami, tako da ti ni potrebno v celoti gledati 

pesmice, če si kaj pozabil – samo klikni na neko besedo, poslušaj in ponovi. 😊 

 

Predenj gremo na usvajanje nove snovi, prosim, ponovi sledeče: 

- Štej do 20. 

- Poimenuj like v zvezku. 

- Ponovi besede za domače živali  (+ What's your favorurite 

farm animal? > My favourite farm animal is …). 

- Ponovi besede za hrano (+ Do you like apple/banana itd.? > 

Yes, I do./No. I don't.; What's your favourite food? > My 

favourite food is ….). 

 



 

MATEMATIKA 

Utrjevanje znanja- prištevanje enic k dvomestnemu številu 

 

V delovnem zvezku »Računam z Iksom« na strani 74 reši 3. nalogo. 

 

Odštevanje enic-vaja 

V delovnem zvezku »Svet matematičnih čudes 2« poišči naslov »Odštevanje 

enic« (stran 39). 

Reši naloge 2., 3., 4., 5., 6. Izračunaj dane račune. 

Reši nalogo 7. Izračunaj račune, ki so zapisani na posameznih klobčičih. Nato 

mucke poveži z ustreznimi klobčiči volne. 

 

 


