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2. razred 

3. teden pouka na daljavo, 30. 3. do 3. 4. 2020 

Dragi učenci! 

Pa je tukaj že tretji teden pouka na daljavo! Upamo, da ste v tem času spoznali, da 

takšen način učenja le ni tako zahteven kot se sprva sliši. Seveda potrebuješ še vedno 

spočite možgane in veliko mero motivacije za delo.  

Vso učno snov si lahko prerazporediš skozi celoten teden sam oziroma ob pomoči 

staršev. Še vedno pa velja, da se pri delu potrudiš po svojih najboljših močeh ter si  

natančen in ustvarjalen. Učiteljice vemo, da to zmoreš! 

Vse dobro!                                                                                              

                                                                                                             Tvoje učiteljice ♥ 

  

                                                                Zvezdana Majhen, Zakladi prijateljstva 



 

SLOVENŠČINA 

֍ Na mizo postavi tri različno dolge barvice, tri različno debele knjige  in tri 

različno visoke lončke ali kozarce. 

Natančno jih opazuj in primerjaj njihove lastnosti. To pomeni, da ugotovi kako 

različne so po dolžini barvice, kako različno debele so knjige in kako različno visoki so 

lončki ali kozarci. 

Verjetno si ugotovil, da je: 

Ena barvica dolga, druga daljša od prve, tretja najdaljša od vseh. 

Ena knjiga je debela, druga debelejša od prve, tretja najdebelejša od vseh. 

En lonček (kozarec) je visok, drugi je višji od prvega, tretji je najvišji od vseh. 

Pripravi SLJ zvezek in napiši naslov PRIMERJAM LASTNOSTI. 

Nariši te tri različno dolge barvice, drugo pod drugo in napiši pod njih z barvico: 

dolga, daljša, najdaljša. 

Nariši še tri lončke (kozarce), drugega pod drugim in napiši pod njih z barvico: 

visok, višji, najvišji. 

V DZ na strani 32, 33 reši vse naloge in dokaži, da si razumel kar si postavljal na 

mizo in risal v zvezek 😊. 

Če pa ti bo v tem tednu ostalo še kaj časa, PRIMERJAJ dolžino las in višino članov 

družine. 

֍ V knjigi ali na računalniku si poišči sliko PIKAPOLONICE. Natančno si jo 

poglej. Na glas jo opiši sebi ali komu drugemu. Sedaj pa primerjaj tvoj opis z 

opisom v DZ na strani 34, 35 in reši naloge. 

V SLJ zvezek napiši naslov PIKAPOLONICA. Prepiši po vrsti pravilno dopolnjene 

povedi iz 1. naloge na strani 35. 

֍ Spomni se kaj smo v šoli večkrat povedali, da pomeni beseda 

ONESNAŽEVANJE. 

Verjetno si se spomnil, da pomeni, da delamo nekaj kar ni čisto. Je torej umazano in 

zdravju škodljivo. 

Sedaj se spomni, da smo se že pogovarjali kaj  lahko naredimo ljudje, da ne 

umažemo okolja, ampak SKRBIMO ZANJ!  

Dvakrat preberi besedilo v DZ na strani 36, 37 in primerjaj kaj od napisanega si 

že vedel😊. 

Pomoč pri nerazumljivih besedah: tekstil so oblačila. Pločevina je kovina – material 

iz katerega so narejene pločevinke. Kompostnik je posoda, zaboj, luknja za ostanke 



 

hrane na vrtu (druga slika po vrsti v DZ). Biološki odpadki so ostanki hrane, olupki, 

luščine, odmrle rastline. Kartuša je posoda s tekočo barvo za tiskalnik. 

Reši še stran 38. 

V SLJ zvezek napiši naslov SKRBIMO ZA OKOLJE. Prepiši spodnja vprašanja in 

odgovori na njih. 

 

1. Napiši čim več načinov kako ljudje skrbimo za naravo. 

2. Kako zbiramo predmete, ki so napravljeni iz različnih snovi? 

3. Kaj vse odvržemo v zabojnike za biološke odpadke? 

4. Kako se imenuje prostor kamor odpeljemo pohištvo, računalnike in nevarne 

odpadke? 

5. Kje se žal kljub smetnjakom in zabojnikom še nahajajo smeti? 

6. Kaj vse zbiramo v različnih zbiralnih akcijah in zakaj? 

7. Pojasni kako razumeš besede, da je potrebno varčevati s pitno vodo. 

 

֍ V DZ na strani 39 si natančno oglej slike pod naslovom ZBIRAM PAPIR. Ob 

njih sebi ali komu drugemu USTNO pripoveduj zgodbo. Ne pozabi: poimenovati 

osebe, predmete, povedati kaj in kje se je zgodilo… Začni s prvim praznim 

okvirjem, kjer si moraš SAM izmisliti začetek zgodbe. Končaj z zadnjim praznim 

okvirjem in si izmisli zaključek zgodbe. 

 

֍ Zadnja naloga pri slovenščini je namenjena samo učencem 2. b razreda, ker 

še pisane črke Z in Ž niso spoznali.  

Mali in veliki pisani črki Z in Ž boste spoznali sami. Kot ste navajeni ju najprej 

pišite na veliki list, z roko po tleh, po maminem hrbtu, šele na koncu jih čitljivo 

in natančno napišite v zvezek SLJ. Tu za pomoč prosite odraslo osebo, ki piše 

čitljivo kot učiteljica  in vam zapiše začetne črke v zvezek (celoten zapis 

prikazuje spodnja slika). S puščicami imate nakazane smeri pisanja. Pri pisanju 

jih le upoštevajte. Zaupam v vas in vem, da zmorete. 

 

 

 



 

 

MATEMATIKA 

֍ V zvezku nadaljuj pod naslovom Denar. 

  Zapis v zvezek:                          DENAR - EVRO 

 

        BANKOVCI                                                                          KOVANCI 

100 EVROV / 10 €                                                                      2 EVRA / 2 € 

50 EVROV / 50 €                                                                        1 EVRO / 1 € 

20 EVROV / 20 €                                                                        50 CENTOV / 50 centov 

10 EVROV / 10 €                                                                     20 CENTOV / 20 centov 

5 EVROV / 5 €                                                                         10 CENTOV / 10 centov 

                                                                                                 5 CENTOV / 5 centov 

                                                                                                 2 CENTA / 2 centa 

                                                                                                 1 CENT / 1 cent 



 

1 € = 100 centov 
 

֍ V zvezek nariši in napiši s katerim denarjem bi plačal medvedka, šolsko torbo 

in majico (nalogo reši po spodnjem zgledu).  

1.   CENA HLAČ 18, 50 € (18 € 50 centov) 

    

PLAČILO: 

 10 € + 5 € + 2€ + 1 € + 20 centov + 20 centov + 10 centov = 18 € 50 centov 

2.  CENA MEDVEDKA 39 € 60 centov (39, 60 €) 

 

PLAČILO:  

 

3.  CENA TORBE 64, 99 € (64 € 99 centov) 

PLAČILO:  

 



 

4. CENA MAJICE 12, 21 € (12 € 21 centov) 

PLAČILO:  

 

֍ Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ od strani 86 do strani 88, ki so povezane z 

denarjem. 

֍ Da boš preveril svoje znanje seštevanja in odštevanja do 100, reši v DZ še 

stran 89.  

֍ Spodnji zapis prepiši v zvezek MAT. Le-ta naj ti bo v pomoč pri reševanju 

besedilnih nalog v DZ na strani 90. Ne pozabi besedilnih nalog reševati po 

korakih! 

                                                                             PLUS (prištej, povečaj, seštej) 

SEŠTEVANJE              25 + 4 = 29 

 

PRVI SEŠTEVANEC                                                                                  

                                                                                                                   VSOTA 

               

DRUGI SEŠTEVANEC 

 

 

                                                                             MINUS (odštej, zmanjšaj) 

ODŠTEVANJE              29 - 4 = 25 

 

ZMANJŠEVANEC                                                                                  

                                                                                                                   RAZLIKA 

               

ODŠTEVANEC 

 



 

֍ V zvezek MAT napiši naslov PONOVIMO ter prepiši in reši spodnje naloge.  

1. Nadaljuj zaporedje. 

45, 47, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____,____, ____, ____ . 

68, 71, ____, ____, ____, ____,____, ____, ____, ____,  ____ . 

57, 55, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____ .  

 

2. Štej po 2 od 62 do 80. 

      ______________________________________________________________ 

          Štej po 5 od 15 do 60. 

______________________________________________________________ 

          Štej po 4 od 12 do 40. 

______________________________________________________________ 

3. Dopolni. 

PREDHODNIK ŠTEVILO NASLEDNIK 

 53  

68   

9   

  100 

  38 

 

4. Uredi števila po velikosti. Začni z največjim. 

38, 85, 58, 24, 86, 32    _____________________________________ 

91, 41, 19, 36, 14, 66    _____________________________________ 

 

 

 



 

LIKOVNA UMETNOST 

֍ Velikonočni zajček že skače naokoli in vas opazuje pri učenju na daljavo. Tudi 

na vašo ubogljivost in pridnost ni pozabil.  Tvoja naloga v tem tednu je naslikati 

velikonočnega zajčka. Naslikaj ga na bel list. Pri slikanju uporabljaj SAMO suhe 

barvice. Ozadje razmaži s prstom s pomočjo barvnega praha, ki nastane pri 

šiljenju. Končni izdelek prilepi v zvezek SPO. 

Pri slikanju pazi na: 

- natančnost (pri barvanju z barvicami bodi vztrajen in natančen, za barvanje 

zajčka si izberi največ 4 barvice, za barvanje trave pa različne odtenke zelene), 

- zapolnitev formata (naslikaj dovolj velikega zajčka – glej spodnjo sliko), 

- ustvarjalnost (izdelek naj bo unikaten – samo TVOJ), 

- estetskost (izdelek naj ne bo zmečkan, raztrgan, popackan, pretirano radiran).  

 

 

Primer zajčka, slikanje z barvicami na A4 bel list, M. Steiner 



 

ŠPORT 

֍ Gimnastične vaje.  

NE POZABI, DA JE POTREBNO VSAKO VAJO NAPRAVITI NAJMANJ 

OSEMKRAT.  

- Leži na tla in izmenično dviguj nasprotno roko in nogo.  

- Napravi razkorak in se z iztegnjenimi rokami izmenično z nasprotno roko dotikaj 

prstov na nogi. Nato ponovi isto vajo z drugo nasprotno roko in nogo.  

- Nežno poskakuj po levi in nato še desni nogi.  

- Napravi dvajset počepov. Čim dlje časa hodi po prstih nog, nato še po petah 

nog.  

- Spomni se še sam katere vaje delamo v telovadnici ali zunaj. Pri tem ne pozabi, 

da lahko izbiraš le tiste, ki so primerne za stanovanje! 

֍ Po prostoru si razporedi nekaj predmetov (papirnatih tulcev toaletnega papirja, 

igrače…). Nato hodi po prostoru in si daj znak (lahko ti ga tudi kdo drug), npr. plosk, 

tlesk za začetek igre. Nato si daj povelje: (ali ti ga da kdo drug) 3 stopala. To pomeni, 

da se moraš s stopali nog trikrat dotakniti vsakega predmeta. Nato povelja spreminjaj; 

npr.: štiri desna kolena, pet levih komolcev, dve bradi … 

֍ S starši se na varni razdalji od ostalih ljudi sprehodi do bližnjih travnikov, gričev, 

gozdov. 

֍ Med učenjem na daljavo se med ODMORI le razmigaj tako kot ti prikazuje spodnja 

slika. 

 



 

 

 

 



 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Teme: Sadno drevo ... e-Učbenik LILI in BINE, str. 74. 

֍ Preberi besedilo in si oglej spodnje sličice.  

 

 



 

֍ Ustno odgovori na vprašanja. Pomagaj si z zgornjim besedilom in sličicami.  

- Naštej sadna drevesa, ki jih poznaš! ....... jablana, hruška, sliva, breskev, češnja... 

- Kako imenujemo življenski prostor, kjer rastejo sadna drevesa? ............................ 

- Kako se spreminja sadno drevo glede na letni čas? 

Pozimi:...........................................  Spomladi:............................................ 

Poleti: ...........................................  Jeseni: ................................................ 

- Listi v času cvetenja še niso povsem razviti. Ali veš zakaj? (Lažje opraševanje.) 

- Kdo oprašuje cvetove dreves? .................................... 

- Iz česa se razvijejo sadeži? ........................................ 

- Kdo v sadovnjaku skrbi za sadna drevesa? ...................................... 

- Kaj dela sadjar? ........................... (obrezuje, okopava, gnoji, škropi...) 

- Zakaj je včasih potrebno škropljenje? ..................................................... 

- Na kaj moraš paziti, če je  sadno drevo škropljeno? .......................................... 

Pomni: Umivanje sadežev je še posebno potrebno in pomembno v tem času.  

 

֍ Oglej si spodnje sličice cvetov in plodov-sadežev. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

drevo, cvetovi: 
jablana  

hruška sliva breskev češnja 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sadež: jabolko hruška sliva breskev češnja 

 

֍ Ustno odgovori na vprašanji. 

- Po čem se razlikujejo cvetovi posameznih dreves? ................ (po barvi, obliki...) 

- Ali sadeži posameznih dreves dozorijo istočasno? .... da....ne 

- Katero od zgoraj naštetih dozori najprej? ....................  

- Kateri sadež imaš najraje?.......... 



 

֍ V zvezek za SPO: 

- Napiši naslov in prepiši kratko besedilo.  

                            SADNO DREVO 

1. Sadno drevo se z letnimi časi spreminja.  

2. Spomladi se iz popkov razvijejo listi in cvetovi.  

3. Cvetovi sadnih dreves se med samo razlikujejo. 

4. V sadovnjaku za sadna drevesa skrbi sadjar.  

5. Sadna drevesa vzgojimo iz semen. 

6. Preden sadež pojemo, ga dobro umijemo pod tekočo vodo.  

 

- Nariši eno cvetoče sadno drevo. 

- Nariši nekaj vrst sadja. 

 

GLASBENA UMETNOST 

֍ Ponovi besedilo pesmi Pleši, pleši črni kos. Pesmico zapoj.  

֍ Poslušaj in oglej si eno izmed pomladnih otroških pesmi: So zvončki se zbudili...  

Povezava - Pomladna https://www.youtube.com/watch?v=Jo-edwq24Js 

֍ Preberi besedilo pesmi, ki se jo bomo učili danes.  

NA POLJU ROŽICE CVETÓ, 

NA DREVJU PA PTIČKI POJÓ, 

Z NEBA NAM SVETI SONČEK ZLAT, 

ŽE PRIŠLA JE K NAM POMLAD. 

 

IZ GOZDA SEM PA ZNANI GLAS 

NAZNANJA, DA PRIŠLA JE V VAS 

SPET DOBRA MILA KUKAVCA, 

SRCA MOJ´GA LJUBICA. 

 

֍ Besedilo in melodijo je napisal skladatelj Janez Bitenc. Naslov pesmi je 

Pomladna. Poslušaj jo na spodnji povezavi in zraven večkrat zapoj. 

https://www.youtube.com/watch?v=JMqwrIGN3fI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo-edwq24Js
https://www.youtube.com/watch?v=JMqwrIGN3fI


 

֍ V zvezek za GUM napiši naslov in avtorja. Nato list razdeli na 6 kvadratkov ali na 

4 ter na drugi strani na 2. Narisal boš pesemsko dogajanje. Prepiši tudi besedilo v 

okvirčku. Pri drobnem pisanju besedila pesmi ti lahko pomagajo starši. 

 

 

 

POMLADNA 

                        Janez Bitenc 

https://www.youtube.com/watch?v=JMqwrIGN3fI 

 

 
 

 

Na polju rožice cveto… 
 
 
 
 
 
 
 
 

…na drevju pa ptički pojo. 

Z neba nam sveti sonček zlat… 
 
 
 
 
 
 
 
 

…že prišla je k nam pomlad. 

Iz gozda sem pa znani glas naznanja, da 
prišla je v vas… 
 
 
 
 
 
 
 
 

…spet dobra mila kukavca, srca mojga 
ljubica. 

 

֍ Ko si narisal, pesem še enkrat poslušaj in ob svojih ilustracijah še enkrat 

zapoj.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMqwrIGN3fI


 

 

֍ Pa še UL pesmica. Nalepili ga bomo kasneje v šoli.  

 

                     

                                                      POMLADNA 

                                            Janez Bitenc  

 

 

 

NA POLJU ROŽICE CVETÓ, 

NA DREVJU PA PTIČKI POJÓ, 

Z NEBA NAM SVETI SONČEK ZLAT, 

ŽE PRIŠLA JE K NAM POMLAD. 

 

IZ GOZDA SEM PA ZNANI GLAS 

NAZNANJA, DA PRIŠLA JE V VAS 

SPET DOBRA MILA KUKAVCA, 

SRCA MOJ´GA LJUBICA.                                                                                                                     

 

 

Gradivo pripravile: Judita Stanič, Petra Steiner, Marjana Šeško 


