
 

 

DRAGI  UČENCI,  SPOŠTOVANI  STARŠI! 
 

Lep,  mavrični  pozdrav!  
 

 
 

Dragi moji učenci, doma smo že cel mesec. Da so prave počitnice, bi bilo to normalno, tako pa že 

močno pogrešam vse vas in naše druženje v šolskih prostorih.  

Upam, da ste vsi zdravi in srčno si želim, da se kmalu vidimo. Do takrat pa pridno rešujte naloge. 

Vadite zapis novih črk, trenirajte matematiko, ustvarjajte, prepevajte, berite staršem pravljice za 

lahko noč, pomagajte jim pri kakšnem hišnem opravilu.  

PREPRIČANA  SEM,  DA  VI  VSE  TO  ZMORETE!  

Na gibanje zunaj in na igro, pa vas najbrž ne rabim opomnit. 
 

In že je tu učno delo za 4. teden (od 14. 4. do 17. 4. 2020).  

Ponedeljek, 13. april, je še praznik. Kljub temu, lahko kakšno nalogo naredite že takrat, pa boste 

imeli druge dni manj dela. Seveda si lahko obveznosti prilagodite in razporedite tudi po svoje.   

Vsa navodila in učni listi sledijo spodaj.   

Če imate kakršnokoli vprašanje ali predlog, mi pišite na e-naslov: bozica.puskaric@ospodzemelj.si 

Za povratno informacijo o otrokovem delu mi prosim, pošljite kakšno sliko. 
 

Nekateri ne morete do e-gradiv »Naša ulica«. V seznamu, ki se vam odpre pod Starši, kliknite na   

2. razred-medpredmetna. Sporočite mi, kako je s tem. 
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TOREK 
14. 4. 2020 

 

SPO  – učna tema ta teden je »RAZVOJ  RASTLIN  –  VRT«  

         – otrok naj v zvezek SPO prepiše besedilo na to temo (učni list spodaj).     

         – zraven naj kaj nariše in/ali nalepi slikovno gradivo. 

          – naloge v delovnem zvezku na straneh 66, 67. 
 

SLJ – PISALNI DAN; obravnava velikih pisanih črk: Z,  Ž,  I; naloge v DZ -5. del  na straneh 8, 9. 
 

SLJ  – v zvezek napiši naslov »VELIKE PISANE ČRKE« in datum; vsako črko napiši v svojo vrsto in vadi zapis  

            kot smo to delali pri malih pisanih črkah. Pod črke prepiši še besedilo (učni list spodaj).  
 

MAT – PRIŠTEVANJE  s prehodom na dolg način; ponavljanje in utrjevanje; (učni list spodaj). 

 

 

SREDA 
15. 4. 2020 

 

SLJ –  PEPELKA;  reši naloge v DZ na straneh 64, 65;  + zapolnjevanje bralnega lista. 
 

MAT – TEHTAMO; naloge v delovnem zvezku na straneh 62, 63. 
 

GUM – poslušanje in prepevanje pomladnih pesmi. 
 

ŠPO  – hoja in tek v naravi, igre z žogo. 

 

 

ČETRTEK 
16. 4. 2020 

 

SLJ – BELA KAČA S KRONICO (slovenska ljudska pravljica); večkrat preberi besedilo v DZ na strani 76;  

            – reši nalogi označeni z nalivnikom na strani 77. 
 

SLJ – PREPIS s pisano abecedo; pazi na pravilnost zapisa, velike začetnice in ločila. (učni list spodaj) 
 

MAT – ODŠTEVAMO ENICE S PREHODOM; naloge v delovnem zvezku na strani 78. 
 

LUM – ilustriraj zgodbico APRILSKO VREME; (tempere, vodenke, voščenke, flomastri).  

             – če doma nimaš risalnega lista, lahko uporabiš kakšen drug list papirja. 

 

 

PETEK 
17. 4. 2020 

 

MAT – ODŠTEVAMO ENICE S PREHODOM; naloge v delovnem zvezku na strani 79.   
 

SPO –  VRT; naloge v DZ na straneh 72, 73;  + ustno ponavljanje snovi. 
 

SLJ –  VRTNARIMO; naloge v DZ na straneh 80, 81;  + zapolnjevanje bralnega lista.  
 

ŠPO – gimnastične vaje; skoki, poskoki, preskoki; (uporabi vrv, kolebnico, …). 

 

 

   

            Uspešno delo vam želim!            
 

 

 

            Lep pozdrav,                                                                         vaša  učiteljica  Božica Puškarić 

 

 



 

TOREK,  14. 4. 2020 

 

   SPO – v zvezek prepiši besedilo s pisano abecedo. Pazi na veliko začetnico in ločila. 

             – naslov naj bo barven; velike tiskane črke, ne pozabi na datum. 

             – zraven kaj nariši in/ali nalepi slikovno gradivo. 

                                      RAZVOJ  RASTLIN    –    VRT 

Večina rastlin se razvije (vzkali) iz semen. Rastline lahko vzgojimo tudi iz čebulic, gomoljev in 

potaknjencev. Nova rastlina raste in se razvija. Na njej dozorijo semena. Rastlina sčasoma odmre. 

Nekatere rastline živijo samo leto ali dve, nekatere dlje. Drevesa lahko živijo tudi več sto let. 

 

 

Vrt je življenjsko okolje, ki ga je ustvaril človek. Na vrtu gojimo predvsem različno zelenjavo, na 

njem rastejo tudi zelišča, cvetje in kakšno sadno drevo.  

Za vrt je treba skrbeti. Spomladi prekopljemo gredice in posadimo ali posejemo vrtnine.  

Za delo potrebujemo vrtno orodje.    

  



 
    TOREK,  14. 4. 2020 

 

   SLJ – prepiši v zvezek; piši, kar se da lepo, potrudi se po svojih najboljših močeh. 

 

 



 

TOREK,  14. 4. 2020                                       Ponavljanje snovi – utrjevanje znanja 
 

 

MAT – v pomoč  podrobna  razlaga PRIŠTEVANJA  ENIC  S  PREHODOM  na  dolg  način. 
 

   Število enic, ki jih prištevamo dvomestnemu številu, moramo najprej razstaviti (razdružit, razdelit)  

     na dva dela, oziroma na dve manjši števili. Pomembno je, kako število razstavimo.  

     Pozorni moramo biti na enice v dvomestnem številu, saj k njim prištevamo prvi del števila tako,  

    da najprej dobimo okroglo številko (polne desetice), nato pa prištejemo še drugi del enic.  
 

          PRIMER:   28 + 5 = 28 + 2 + 3 = 30 + 3 = 33 
           – v tem primeru je število 5 (enic) pravilno razstavljeno na  2 in 3, ker edino 2 z 8 tvori polno desetico. 

           – število 5 pa lahko v drugih primerih razstavimo tudi na 3 in 2; na 1 in 4; na 4 in 1. 
 

 

        
 



 

ČETRTEK, 16. 4. 2020 

SLJ – prepiši (kar se da lepo) s pisano abecedo spodnje besedilo. Pazi na veliko začetnico in ločila.   

LUM – za likovno nalogo zgodbico še ilustriraj. (tempere, vodenke, voščenke, flomastri)  

         – če doma nimaš risalnega lista, lahko uporabiš kakšen drug list papirja. 

 

                       APRILSKO   VREME 

 

NEBO  SO  NENADOMA  PREKRILI  SIVI  OBLAKI.  VSULE  SO  SE  DEŽNE  

KAPLJE  IN  ROŽE  SO  ZAPRLE  CVETOVE.  ČEBELICA  JE  HITELA  

DOMOV.  NA  POTI  JE  SREČALA  POLŽA.  NJEGA  DEŽ  NE  MOTI,  KER  

IMA  VEDNO  S  SEBOJ  SVOJO  HIŠKO.  VIDELA  JE  TUDI  ŽABO,  KI  SE  

JE  DEŽJA  VESELILA.  ŽABE  IMAJO  VODO  RADE.   

IZ  KRTINE  JE  POGLEDAL  KRT.  KO  JE  VIDEL,  DA  DEŽUJE,  SE  JE  

HITRO  NAZAJ  SKRIL.  VSEM  JE  BOLJE  KOT  ČEBELICI!   

NENADOME  JE  ZAGLEDALA  PRIJATELJA  METULJA  Z  VELIKIM  

DEŽNIKOM.  NA  NOŽICAH  JE  IMEL  ŠKORNJE.  TEDAJ  JE  POSIJALO  

SONCE  IN  NA  NEBU  SE  JE  ZARISALA  MAVRICA.   

APRILSKO  VREME  JE  ČUDOVITO,  JE  ZAKLICAL  METULJ.  

  

 


