
 Pozdravljen, 2. b!    

Že kar nekaj dni je minilo odkar se nismo videli. Vsak dan se spomnim na vas in razmišljam o tem, ali 

ste dobro. Razmišljam tudi o tem, kako vam gre od rok reševanje nalog. Upam, da je vse v redu in 

verjamem, da ste uspešni pri reševanju nalog. Če bi  mi radi karkoli sporočili in če vam bodo starši 

pomagali, mi lahko pišete na ta elektronski naslov: vera.rauhzagar@os-smihel.si. Želim vam, da ste 

zdravi, in da ko opravite naloge, ki vam jih pošiljam, sproščeno uživate. Upoštevajte, kaj smo se učili o 
umivanju rok, bodite doma in ostanite zdravi. 

                                                                                                Učiteljica Vera  

Šport  

Pantomima 

Oponašaj gibanje živali, nekdo izmed družinskih članov pa naj ugiba, katero žival predstavljaš. 

 

Spoznavanje okolja  

Naučili smo se, da moramo vsi skrbeti za okolje, da ostane čisto in urejeno.  

Danes boš tudi ti pomagal pri tem. Skupaj z odraslim izberi, katero aktivnost boš opravil  in naj te med 
opravljanjem aktivnosti odrasel tudi opazuje. 

 Izbiraš lahko med naslednjimi aktivnostmi: 

1. Odnesi smeti. 

2. Pometi stanovanje. 

3. Zalij rože. 
4. Nahrani hišnega ljubljenčka. 

Opravi vsaj eno aktivnost. Po končanem opravilu si ne pozabi umiti rok. 

  

Slovenščina  

Moj prosti čas 

V delovnem zvezku-v » Goski« poišči naslov » Moj prosti čas«. To nalogo boš opravljal cel teden. 

Najprej poglej na koledar in poišči današnji dan. Kateri dan je danes? Katerega datuma smo? 
Ponovi imena dni v tednu in mesecev v letu.  

Nato v delovni zvezek samo za ponedeljek napiši, kako boš preživljal prosti čas danes. Piši z malimi 

tiskanimi črkami z nalivnim  peresom. Če bi rad naštel več stvari ali boš imel premalo prostora za 
pisanje, lahko nalogo rešuješ v velik črtast zvezek.  

Glasbena umetnost 

Izberi, katerokoli pesem, ki smo se jo naučili v letošnjem šolskem letu.  Pesem zapoj. Pri petju 

upoštevaj, da jo boš pel primerno glasno in primerno hitro. Petje spremljaj s ploskanjem.  Ustno 

odgovori, koliko kitic ima pesem, ki si jo izbral. Ali ima refren? Razmisli s katerim ritmičnim 
instrumentom bi jo spremljal v šoli. 
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OBVESTILO ZA TEKMOVALCE matematičnega tekmovanja 

KENGURU 

Šolsko tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru 2020 bi moralo potekati 

četrtek, 19. 3. 2020, vendar  ga je DMFA in s tem tudi šola, zaradi trenutnih 

zdravstvenih razmer prestavila za nedoločen čas. 

 

Da bi čas do tekmovanja hitreje minil in se boste učenci na tekmovanje lahko še 

bolje pripravili, je DMFA omogočila spletno reševanje nalog z nekaterih izmed 

preteklih tekmovanj Mednarodni matematični kenguru. 

 

Spletna stran:  
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx  

Novo mesto, 20. 3. 2020                        Obvešča mentorica tekmovanja Milena Košak 
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