
 

Pozdravljeni, učenci 2. b! 

 

Za nami je šest tednov izobraževanja na domu. 

Pridno ste delali in začeli pridobljeno znanje kazati 

skozi preverjanje znanj.  

 

Pred vami so zaslužene počitnice, juhuhu. Po 

prvomajskih počitnicah se bomo spet pridno lotili 

vsakodnevnih nalog, čaka pa vas tudi ocenjevanje 

znanja, ki bo pri vsakem predmetu pravočasno 

napovedano.  

 

Želim vam, da med počitnicami uživate, si naberete 

novih moči in pazite na svoje zdravje. Bod ite dobro. 

                            

   
 

                                                Učiteljica Vera 

 

Matematika 

V delovnem zvezku Računam z Iksom 2 na strani 76 

reši 1. nalogo in pri 3. nalogi drugo tabelo.  
 



Slovenščina 

Boš  bral knjigo z mano? 

Zgodbico najdeš v berilu na strani 120.  Zgodbico glasno preberi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Po končanem branju v velik črtast zvezek napiši naslov Boš bral knjigo 

z mano in današnji datum na zunanji rob. Nato napiši odgovore na 

vprašanja. 

1. Zakaj je Tonček želel brati skupaj z nekom?  

2. Kdo vse ni imel časa za skupno branje?  

3. Komu je Tonček prebral zgodbo? 

4. Zakaj Tonček ni sam prosil starega moža, da bi 

bral z njim? 

5. Kdo tebi bere doma? Komu ti bereš na glas?  

Odgovor nariši. 



Angleščina  

 

 

OBLAČILA – MODNA REVIJA 

 

Dragi učenec, draga učenka! 

Današnja ura bo namenjena utrjevanju znanja o oblačilih. 

 

 

 

 

 

1. Najprej ponovi besede za oblačila ob posnetku (poslušaj in ponovi). 

What are you wearing? 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA  

 

Si si danes zapomnil še kakšno novo besedo iz posnetka? Na 

delovnem listu, ki si ga že dobil, jo obkroži.       

 

 
2. Poglej, kako si danes oblečen in se opiši. Uporabljaj strukturo: I'm wearing …. 

 
 

 
 

3. V družini  naredite modno revijo.  
Pripravi oder, glasbo in izberi najbolj »kul« oblačila iz svoje omare.  
Ob glasbi se sprehodi kot maneken do odra, kjer se ustavi in povej, kaj nosiš (I'm 
wearing …). 

Sodelujejo lahko tudi bratci, sestrice, mamice, očki, babice, dedki …       
 

 
 

4. Zate imam pripravljeno še eno zabavno pesmico za utrjevanje oblačil.  

Oglej si jo na spodnji povezavi. Ko jo boš slišal in videl večkrat, pripevaj.       
 Clothing song: 
https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA
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