
2. a petek, 24. 4. 2020 

Pa smo dočakali prve počitnice v šoli na daljavo.  

Bravo vsem drugošolcem/kam za izjemno prizadevno in uspešno delo. In 

velika hvala vsem staršem za vložen čas in trud. Super ste.  

Zdaj pa hitro delat. Takoj ko opraviš vse naloge, se bodo začele počitnice. 

Zato pohiti, pohiti… 

SLOVENŠČINA 2 URI 

SLJ: BRANJE Z RAZUMEVANJEM 

Pripravi si delovni zvezek . V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »V 

otroškem muzeju« (stran 72, 73).  

 

Prejšnjo uro smo spoznali velike pisane črke C, Č in O. Oglej si jih in ponovi 

pravilen zapis črk po zraku, dlani, mizi …  

Besedilo pri 1. nalogi še 3-krat preberi: 

- Glasno beri tako, da črke povezuješ v zloge in besede. Kaži s prstom pod 

besedo, ki jo bereš.  

- Ustavi se kjer so ločila:  

.        Kadar je pika, greš z glasom navzdol in malo počakaš. 

 ,  ? Kadar je vejica ali vprašaj, greš z glasom navzgor in malo počakaš. 

!       Kadar je klicaj, pa kar malo zakličeš in počakaš.  

Po večkratnem branju boš gotovo bral/a vezano, tekoče, nekateri morda celo 

izrazno – to pomeni, da upoštevaš tudi ločila pri branju. 

- Reši še 6. nalogo na strani 73. Na vprašanja pri 6. nalogi najprej 

odgovori ustno svojim domačim, nato pa jih zapiši v pisanko. Ne pozabi 

napisati naslov VAJA in današnji datum na zunanji rob. Seveda pazi, da 

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

učili. 

 



Uredi svoj delovni kotiček, da se boš v njem dobro počutil/a! 

2. ura slovenščine 

Na spodnji povezavi najdeš veliko kratkih pravljic o Miškolinu. Izberi si eno in jo 

poslušaj. Seveda ne bo nič narobe, če boš poslušal dve, tri, štiri… ali pa kar vse.  

Saj imaš pred sabo cel teden počitnic. Zakaj ne bi užival ob dobrih pravljicah?  

https://radioprvi.rtvslo.si/pravljica-za-lahko-jutro/ 

 

 

ANGLEŠČINA 

ANGLEŠČINA 2. RAZRED 

Petek, 24. 4. 2020 

 

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.  

https://radioprvi.rtvslo.si/pravljica-za-lahko-jutro/
https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA


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 
 
 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Današnja ura SPO je namenjena utrjevanju znanja iz dveh sklopov učne 

snovi: Sneženi mož in prazniki.  

1. Voda je lahko v različnih stanjih. V kakšnem stanju je voda, ki 

priteče iz pipe? V kakšnem stanju je lahko voda, kadar je mraz? 

(Pravilen odgovor najdeš  v učbeniku, naloga 2/stran 38) 

2. Kaj je led?  

3. Kako bi led spremenil nazaj v vodo? (Odgovor najdeš v nalogi 5) 

4. Kaj se zgodi z vodo, če jo dolgo segravamo? V kaj se spremeni? 

ZA OHLADITEV SOKA POTREBUJEŠ LEDENE KOCKE. 

KAKO JIH BOŠ NAREDIL? 

_________________________________________________________________ 

SNEG SE OB TOPLEJŠEM VREMENU STALI. 

POJASNI, KAJ TO POMENI. (KAM IZGINE SNEG?) 

OGLEJ SI FOTOGRAFIJO.  

 

NAPIŠI, KAJ SE DOGAJA Z VODO V LONCU. V KAJ SE SPREMENJA VODA NA 

SLIKI?  

https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70


 

 

Poveži praznike s pravilnimi meseci. Dopolni, kdaj je tvoj osebni praznik.  

Povej tudi, kateri je tvoj najljubši državni ali verski praznik. Kako ga 

praznujemo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaš še kakšen praznik, ki ni opisan v zgornji nalogi? Kdaj in kako ga 

praznujemo? 

 

 

PRAZNUJEMO KULTURNI DAN 

(PREŠERNOV DAN) 

 

PRAZNUJEMO NOVO LETO. 

PRAZNUJEM ROJSTNI DAN. TO JE MOJ OSEBNI 

PRAZNIK. 

MAREC 

JANUAR 

 

NOVEMBER 

 FEBRUAR 

MAJ 

SPOMINJAMO SE UMRLIH 

IN OBIŠČEMO NJIHOVE GROBOVE. 

 

PRAZNUJEMO PRAZNIK DELA. 



DOPOLNILNI POUK  (za učence, ki so redno vpisani k dopolnilnemu pouku)  

Treniraj računanje do 100 z zanimivimi igricami, ki jih najdeš na spodnji 

povezavi 

https://interaktivne –vaje.si/matematika/mat_ 

 

Dragi drugošolec/ka. 

Naj bo vsak dan v naslednjem tednu zate posebno 

lep. Veliko se igraj,, veliko se gibaj in ne pozabi 

tudi pomagati pri hišnih opravilih. Uživaj,v 

prostih trenutkih in se potrudi, kolikor zmoreš, da 

bo lepo tudi drugim. Pazi na svojo varnost.  

Lepo te pozdravljam. 

                                                         Učiteljica Tončka 

 
 

 


