
 

DRAGI  UČENCI,  SPOŠTOVANI  STARŠI! 

 

Najprej en lep spomladanski pozdrav!  

 

 
 

Upam, da ste vsi dobro in zdravi. 
 

Pripravila sem vam tedenski (od 23. 3. do 27. 3. 2020) načrt učnega dela za šolo na daljavo. 

Učne teme in naloge so razporejene kot po urniku, vi pa jih lahko prilagodite tudi drugače. 

Spodaj so priloženi tudi učni listi. Če imate možnost, so vam v pomoč tudi spletna gradiva DZS Naša ulica. 

 

PONEDELJEK 
 

SPO – učna tema ta teden je LETNI ČASI – POMLAD  

        – otrok naj v zvezek SPO naredi miselni vzorec kot smo že do sedaj za jesen in zimo. Besedila naj prepiše 

           na obe strani. Če imate možnost učni list natisniti, naj besedila izreže kot v oblačkih in prilepi.     

        – zraven naj kaj nariše ali nalepi slikovno gradivo. 
 

SLJ – vaje branja in pisanja; v zvezek prepiši s pisano abecedo besedila iz miselnega vzorca.  

           Ne pozabi na veliko začetnico in ločila. 
 

GUM – skupaj zapojte kakšno pomladno pesem. V »Naša ulica« možnost poslušanja glasbenih posnetkov.  
 

ŠPO – sprehod po bližnji okolici; opazovanje sprememb v naravi. 

 

TOREK 
 

SPO – POMLAD; naloge v delovnem zvezku na strani 24. 
 

SLJ – BESEDE NAGAJIVKE; naloge v delovnem zvezku na strani 26;  bralni list. 
 

MAT – prištevanje in odštevanje enic brez prehoda; ponavljanje in utrjevanje snovi (učni list spodaj). 

 

 



 

 

 

SREDA 
 

SLJ – BESEDE NAGAJIVKE; naloge v delovnem zvezku na strani 27. 
 

MAT – RAČUNAMO Z DESETICAMI - seštevanje; naloge v delovnem zvezku na strani 28. 
 

GUM – skupaj z atkom zapoj mamici za materinski dan. 
 

ŠPO – gibanje ob glasbi; plesne in rajalne igre. 

 

ČETRTEK 
 

SLJ – GLASNO BRANJE besedila »Kralj Matjaž« (učni list spodaj); zapolnjevanje bralnega lista. 
 

MAT – RAČUNAMO Z DESETICAMI - odštevanje; naloge v delovnem zvezku na strani 29. 
 

LUM – nariši šopek pomladnih cvetic; (ali izdelaj voščilnico) in podari mamici za materinski dan.  

 

PETEK 
 

MAT – prištevanje in odštevanje desetic; ponavljanje in utrjevanje snovi. (dz Računanje je igra, kdor ima) 
 

SLJ – ODGOVORI NA VPRAŠANJA; besedilo »Kralj Matjaž« (učni list spodaj); piši v zvezek. 
 

SPO – POMLAD; naloge v delovnem zvezku na strani 25. 
 

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

 

 

 

Želim vam uspešno delo. Tudi, če kaj ne bo šlo in ne boste naredili, nič hudega.  

Vse bomo nadoknadili, ko se spet vidimo v šolskih prostorih. 

Lahko mi pišete na e-naslov: bozica.puskaric@ospodzemelj.si 

 

 

 

Lep pozdrav,                                                                                                 razredničarka Božica Puškarić 
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SPO – miselni  vzorec 

                                                                                                                              MAREC                                       
                                                                                                                                APRIL                               
                                                                                                                                MAJ 
                POSTAJA TOPLEJE                                                                                           
      DAN SE DALJŠA, NOČ SE KRAJŠA                                                                                                                                                              
          VSE V NARAVI OZELENI                                                                                             
                                                                                      ŽIVALI SKOTIJO MLADIČE                                                                                       
                              
 
                                                                                                                                                                                                                          
       CVETIJO ZNANILCI POMLADI:  
   MAČICE, TELOH, LESKA, ZVONČKI,                       PTICE SI SPLETAJO GNEZDA 
     TROBENTICE, VIJOLICE                                      IZ TOPLIH KRAJEV SE VRAČAJO             
                                                                                 LASTOVKE, KUKAVICE, ŠTORKLJE 
   
 
 

                                                          P O M L A D 
                                                  21.  3. 
                                               POMLADNO ENAKONOČJE                   
 
 
                                                                                                 VELIKONOČNI  PRAZNIKI  
                                                                                               PISANICE, ŠUNKA, POTICA 
 
     OBREZUJEMO SADNO DREVJE 
             IN VINSKO TRTO 
 
                           
 
                                                                                      1. MAJ – PRAZNIK DELA 
                                                                           KURIMO KRES, POSTAVLJAMO MLAJ 
 
 
                NA VRTOVIH IN POLJIH          
        ORJEMO, SEJEMO IN SADIMO                                                                 

                                                                                                                         
                                                                                     
 

 

 



 

 

 

 

UTRJEVANJE ZNANJA  –  2. RAZRED  

TOREK,  24.  3.  2020                     

 

 

 

1. IZRAČUNAJ! 

24 + 5 =  

72 + 6 =  
41 + 7 =  

57 - 4 =  

36 - 3 =  

68 - 5 =  

24 + 6 =  
31 + 8 =  

43 + 4 =  

67 - 4 =  

75 - 5 =  

89 - 6 =  

83 + 7 =  

66 + 3 =  
32 + 4 =  

49 - 6 =  

28 - 5 =  

79 - 7 =  

52 + 3 =  
65 + 2 =  

47 + 3 =  

37 - 6 =  

58 - 4 =  

99 - 7 =  
                                                                                                                                                                                      

 

 

2. PROBLEMSKI  NALOGI  PREPIŠI  S  PISANO  ABECEDO  V  MATEMATIČNI  ZVEZEK  IN  REŠI! 

 

Na vrtni gredici je zacvetelo 43 rumenih narcis. Rdečih tulipanov bo cvetelo 6 več. 

Koliko tulipanov bo cvetelo na gredici? 

(načrt, račun, odgovor) 

 

 

Pri mladinskem pevskem zboru poje 30 učencev, pri otroškem zboru pa 8  manj.  

Koliko učencev poje pri otroškem zboru?  

(načrt, račun, odgovor) 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

KRALJ   MATJAŽ 

    Kralj Matjaž je bil dober kralj. Dal je same zlate kovati. Drugega denarja sploh niso 

poznali. Zato so bili takrat zares zlati časi. Pod košatimi lipami so naši očaki vsak dan 

rajali in v svetle kozarce natakali rujno vince. 

    Bil je kralj Matjaž slovenski kralj, naše gore list. Izbralo si ga je ljudstvo na 

Gosposvetskem polju in v starem Krnskem gradu je imel svoj prestol. Noč in dan so 

bila odprta grajska vrata in vsak revež si je lahko izprosil milosti in pravice. 

    Ker pa je bil kralj bogat vladar, so mu drugi kralji zavidali. Nekoč je iz onega kraja, 

kjer sonce zahaja, prišlo toliko sovražnikov nad Matjaža kot gosenic na repišče.  

V krvavem boju so pokončali njegovo vojsko do sto zvestih junakov.  

    Ker pa je bil pravičen kralj, ni bil ubit, ampak ko ga je na begu sovražnik že mislil 

zajeti, se je odprla skala v Rečicah, do katerih je pobegnil, in ga skrila pred 

sovražnikom. Tam sedaj počiva s svojimi junaki, in kadar mu bo brada zrasla devetkrat 

okoli mize, ga bo gora dala nazaj, da bo vladal slovenskemu rodu. 

    Izvoljenim se večkrat posreči, da pridejo do njega. Pri Rečicah je bil kovač in ta je na 

gori iskal glogov ročnik za kladivo, pa je našel votlino, skozi katero je v hipu prišel v 

prečudovit svet. Kralja Matjaža je videl pri okrogli kamniti mizi sedeti in dremati. Na 

mizi je ležala debela mošnja zlatnikov. Kovač jo je vzel in bil odslej bogat mož.  

 
NAREČNE  BESEDE: 

 očak – častitljiv vaški gospod       

 repišče – njiva, kjer raste repa             

 glog – grm                     

 ročnik – ročaj     

                                                                                                                                       

              
                                                                                   

    ODGOVORI NA VPRAŠANJA! 

 
1. Kakšen kralj je bil kralj Matjaž? 

2. Kdo si ga je izbral za vladarja? 
3. Zakaj so mu drugi kralji zavidali? 

4. Kako se mu je uspelo rešiti pred sovražnikom? 

5. Kdaj ga bo gora dala nazaj? 
6. Komu se je posrečilo priti do kralja Matjaža?   


