
2. a  21. 4. 2020 

Pozdravljen/a. V današnjem dopoldnevu te čaka preverjanje angleščine. To je 

najpomembnejši del tvojega današnjega učenja, zato se loti angleščine, ko boš najbolj 

zbran. Veliko uspeha ti želim pri delu.              

SLOVENŠČINA 2 URI 

Pripravi si delovni zvezek   in ga odpri na strani 82, 83, 84.  

Preberi besedilo na strani 82 vsaj dvakrat. Zapiši si v bralno hišico, da si danes vadil branje. 

(Nalogo 1 na strani 82 izpusti) 

Malo si oddahni, 

                                                       

nato pa reši še naloge na strani 83. Vzemi barvice in ravnilo in v besedilu podčrtaj zahtevane 

podatke. Nato v celih povedih odgovori na vprašanja na strani 83. 

Nalogo na strani 84 si le poglej in označi, da jo moraš rešiti. Reševal jo boš postopno skozi 

ves teden, kadar boš imel čas. 

 

ŠPORT 

Dober dan. 

Z vajami, ki jih boš delal/a danes, boš še malo povadil/a skoke/poskoke, da bo šlo 

preverjanje skoka v daljino z mesta brez težav. Spodnje naloge lahko izvajaš na hodniku ali 

pa na prostem.  

OGREVANJE: naredi 5 različnih vaj. Vsako vajo ponovi osemkrat.  

 

NALOGE 

Ni ti potrebno izvesti vseh. Izberi si 4 naloge, ki jih boš opravil/a. 

 

- sonožno preskakovanje črt na tleh  

- preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih  

- žabji poskoki 



- igra »Ristanc« 

- preskakovanje kolebnice 

 

Za pomoč si lahko ogledaš vaje na spodnjih dveh povezavah. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn 

(vaje: Petelinček, Žaba in Muca) 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLznna3ayPz-JfARSiMDjRR09Jh7rK9DjT 

(Vaji: Zajčji poskok, Žabji poskok) 
 

ZA SPROSTITEV  

Izvedi spodnje vaje, da se boš malo sprostil/a.  

 

 
 

Želim ti lep dan. 

         Učiteljica Lidija  

 

 

ANGLEŠČINA – 2. RAZRED 

Torek, 21. 4. 2020 

PREVERJANJE ZNANJA 

 

Dragi učenec, draga učenka! 

Zelo me zanima, kako dobro znaš angleščino, zato je danes tvoja naloga, da mi pošlješ svoj posnetek 

tega, kako poimenuješ besede, ki si se jih naučil in  kako odgovarjaš na vprašanja. 

 
1. Poimenuj. 

A) LIKI –  POIMENUJ PO VRSTI. 

                                                                                                  

B) ŠTEVILA DO 20 –  POIMENUJ PO VRSTI. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLznna3ayPz-JfARSiMDjRR09Jh7rK9DjT


 

C) DOMAČE ŽIVALI –  POIMENUJ PO VRSTI. 

 

                                 
 

                                  

 

D) HRANA  – POIMENUJ PO VRSTI. 



2. ODGOVORI IN ZASTAVI NASLEDNJA VPRAŠANJA: 

 What's your favourite food? >> My favourite food is … 

  What's your favourite farm animal? >> My favourite farm animal is … 

 Do you like apple/peas/corn …? >> Yes, I do./No., I don't. 

 

 

** Posnetek mi, prosim, pošljite na mail: petra.svajger@os-smihel.si  tekom dneva, ko boste lahko. 

Če je predolg, ga lahko naložite na google drive in mi omogočite dostop do ogleda. 

V primeru, da nobena od zgornjih dveh možnosti ne bo možna, mi ga lahko pošljete tudi na viber 

(številko dobite po mailu). 

 

Lep pozdrav, 

Učiteljica Petra 

 

MATEMATIKA 

V delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 2   reši na strani 

42 naloge 2., 3. in 4. Račune iz delovnega zvezka prepiši v karo 

zvezek in jih reši.  

 

Upam, da ti je šlo dobro in da si uspešno rešil vse naloge. Ne pozabite učiteljici 

Petri poslati posnetka preverjanja angleščine. 

 Jutri te čaka zanimiv tehniški dan in si boš malo oddahnil od napornega dela. 

Potem pa le še dva dni, pa se začnejo počitnice. JUHUUUU!        

                                                                             

mailto:petra.svajger@os-smihel.si

