
2. a  4. 5. 2020 

Dragi drugošolci/ke, počitnice so mimo in spet začenjamo s poukom na daljavo. 

Doslej se je vsak od vas zelo potrudil in bil zelo uspešen. Še malo bo treba 

stisniti zobke in nadaljevati s takšnim delom. Ubogajte starše in naloge naredite 

čim prej, da vam ostane čim več časa za igro in počitek.  

Ena, dva, tri… in že delamo.  

MATEMATIKA 

Seštevanje dvomestnih števil nam ne povzroča več 

težav. 

Naučili se bomo odšteti dve dvomestni števili. Za 

začetek bomo odštevali brez prehoda čez desetico.  

 Krogci 

 V karo zvezek napiši naslov Računanje z deseticami in današnji datum 

na zunanji rob zvezka, preriši prikaz s stolpci in postopek računanja -
samo račune brez besedila. 

Pozorno si oglej sliko. Krogce, ki so prečrtani, odvzamemo. Koliko jih 

ostane? 

 

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                           

                                                           

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

         26             -              20                  =                     6 



Dopolni. 

26 – 20 =  

Ostane  krogcev. 

 

Kako si to zapomniš-kako si pomagaš pri računanju?  

Desetice odšteješ, enice prvega števila pa prepišeš.  

 

 

 

Naloge prepiši v karo zvezek in jih reši. 

Izračunaj. 

52 – 40 =  

75 – 60 =  

84 – 50 =    

 

 

Napiši račun, ki ga predstavlja trak. 

 –  =  

 

Dopolni tabelo 

Števila iz prve vrstice zmanjšaj za 30.  

32 45 57 62 78 

     



 

V delovnem zvezku Svet matematičnih čudes 2   na strani 43 reši 

5. nalogo. Pri računanju si pomagaj s kockami.  

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Današnja ura SPO je namenjena utrjevanju znanja iz dveh sklopov učne 

snovi: Sneženi mož in prazniki. 

1. Voda je lahko v različnih stanjih. V kakšnem stanju je voda, ki 

priteče iz pipe? V kakšnem stanju je lahko voda, kadar je mraz? 

(Pravilen odgovor najdeš  v učbeniku, naloga 2/stran 38) 

2. Kaj je led?  

3. Kako bi led spremenil nazaj v vodo? (Odgovor najdeš v nalogi 5) 

4. Kaj se zgodi z vodo, če jo dolgo segravamo? V kaj se spremeni? 

ZA OHLADITEV SOKA POTREBUJEŠ LEDENE KOCKE. 

KAKO JIH BOŠ NAREDIL? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

SNEG SE OB TOPLEJŠEM VREMENU STALI. 

POJASNI, KAJ TO POMENI. KAM IZGINE SNEG? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

OGLEJ SI FOTOGRAFIJO.  

 



NAPIŠI, KAJ SE DOGAJA Z VODO V LONCU. V KAJ SE SPREMENJA VODA NA 

SLIKI? 

 

 

Poveži praznike s pravilnimi meseci. Dopolni, kdaj je tvoj osebni praznik.  

Povej tudi, kateri je tvoj najljubši državni ali verski praznik. Kako ga 

praznujemo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaš še kakšen praznik, ki ni napisan v zgornji nalogi? Kdaj in kako ga 

praznujemo?  

PRAZNUJEMO KULTURNI DAN 

(PREŠERNOV DAN) 

 

PRAZNUJEMO NOVO LETO. 

PRAZNUJEM ROJSTNI DAN. TO JE MOJ 

OSEBNI PRAZNIK. 

MAREC 

JANUAR 

 

NOVEMBER 

 FEBRUAR 

MAJ 

SPOMINJAMO SE UMRLIH 

IN OBIŠČEMO NJIHOVE GROBOVE. 

 

PRAZNUJEMO PRAZNIK DELA. 



ŠPORT 

Dober dan! 

Počitnice so za nami in upam, da ste si odpočili in si nabrali novih moči. Upam, 

da se kmalu vrnemo v šolo, kjer me počakate urejeni v koloni in vas odpeljem v 

telovadnico ali na šolsko igrišče. Tudi vi verjetno čakate na te dni.  

Pridno telovadite in ostanite zdravi. Trije učenci mi še niste poslali meritev 

svojih skokov v daljino z mesta. Prosim, da to storite danes. Hvala.  

  

 
 

 

 POSTELJA: uleži se na posteljo in uživaj  
Vir: https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1164370 

 

 

          Učiteljica Lidija  

 

 

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=1164370


SLOVENŠČINA 

SLJ: V OTROŠKEM MUZEJU, nadaljevanje pripovedi 

 

 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »V otroškem muzeju« (stran 72, 74).  

 

Ta teden smo spoznali velike pisane črke C, Č in O. Oglej si jih in ponovi 

pravilen zapis črk po zraku, mizi, zvezku …  

 

- Ponovno preberi besedilo pri 1. nalogi. Nato reši 7. nalogo.  
- Ne pozabi v pisanko napisati naslov VAJA in današnji datum na zunanji 

rob. Zapiši vsaj 5 povedi, pri tem pa pazi na pravilno uporabo velike 
začetnice in končnih ločil. Seveda pazi tudi, da boš pri velikih začetnicah 
uporabil/a velike pisane črke, ki smo se jih učili. 

 

Zakaj je Celje zapisano z veliko začetnico? 

 

ZAPOMNI SI: Imena krajev se pišejo z veliko začetnico. 

 

GLASBENA UMETNOST 

Nadaljuj zapis v zvezku za glasbeno umetnost. 

 

Ljudsko glasbo izvajajo ljudski pevci, godci in plesalci, ki večinoma niso 

obiskovali glasbene šole. 

 

Natančno si preberi navodila, ki so zapisana 

pri nalogah. Piši s pisanimi črkami. Pazi na 

velike začetnice in ločila na koncu povedi ter 

natančen in pravilen zapis. Večkrat se spomni 

na pravilno sedenje za mizo in držo pisal. 



Napiši naslov.                                Ljudske pesmi 

 

Ponovi ljudske pesmi iz prvega razreda: In mi smo lačni, Abraham  'ma 7 

sinov, Vremenska poročila, Biba leze. 

https://www.youtube.com/watch?v=1R3f81LLUJw 

https://www.youtube.com/watch?v=6RvALUJ6USU 

https://www.youtube.com/watch?v=A5yCO2qMIBQ 

 

Ponovi ljudske pesmi, ki smo se jih naučili v drugem razredu.  

Mladi muzikanti https://www.youtube.com/watch?v=TNA0uogiy_U 

Marko skače  https://www.youtube.com/watch?v=PJ3qBePx9fo 

Pleši, pleši, črni kos https://www.youtube.com/watch?v=InGMzgAFSkM 

Regiment po cesti gre https://www.youtube.com/watch?v=czUWrK6LPC4 

 

Prvo leto služim https://www.youtube.com/watch?v=4aMKarasfVQ 
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