
Pozdravljen, 2. b! 

Minil je že drugi teden odkar delamo na daljavo. Učiteljice pridno pripravljamo naloge za vas, vi pa jih 

sproti pridno rešujete. Ta teden sem od vas prejela veliko lepih sporočil, vsako sporočilo je bilo nekaj 

posebnega. Poslali ste mi tudi vaše fotografije, slike likovnih izdelkov, pravljico, uganko, videoposnetke, 

rešitve nalog. Vse vas pohvalim za opravljeno delo, pa tudi starše, ki vaše delo spremljajo in vam 

pomagajo. Vesela sem, da mi vsi sporočate, da ste dobro, da ste zdravi. Vam in vašim družinskim 

članom želim, da zdravi tudi ostanete. Pričakujem še več vaših sporočil od vsake družine, od vsakega 

učenca ali starša! Tudi učiteljice Mojca, Anica in Petra se razveselijo vaše pošte in je bodo vesele tudi 

v bodoče. Lepo vas pozdravljam, 

                                                         učiteljica Vera 

Matematika 

Račune prepiši v karo zvezek in jih reši. Če na črtice napišeš črke, ki so napisane ob posameznem 

rezultatu, boš dobil geslo. Geslo zapiši v karo zvezek. 

14+2=_____    Z                                                       20-8=_____     E 

10+10=____   B                                                       12-6=_____      O 

17-_____= 9   Č                                                       16+3=_____      J 

15+2=_____   G                                                       11+4=____        D 

19-8=_____    V                                                       9+8=_____        R 

17-____=13    A                                                        6+_____=14    N 

______-3=7    T                                                         18-_____=11   Š 

14+____=20   S 

 

____ ____ ____ ____ ____ ____ _____                     _____ _____         _____ _____ _____ ____ 

16       15       17     4        11       19       12                       19         12                8               4          7            12 

___ ____ ____ _____ ____ ____ ____ ____              ____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ ___. 

 8     4         19        11       12       8        19     1              20          6           17      4          6          10       11      6 

Slovenščina 

Moj prosti čas 

V delovnem zvezku – v »Goski« poišči naslov »Moj prosti čas«. Napiši, kaj boš počel v prostem času 

danes, jutri in  pojutrišnjem. 

Pri 2. nalogi v okvir nariši in napiši, kaj najraje počneš v svojem prostem času. Riši z barvicami, na 

črte piši z nalivnim peresom. 

 



STRIP 

Preberi strip in ustno odgovori na vprašanja, ki so napisana na koncu stripa. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



Še nekaj kratkih stripov za VESELI PETEK zate in za starše! 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


