
 

Urnik in dejavnosti za 2. a/p 
 

DAN: Torek, 12. 5. 2020 
Pozdravljeni! 

Hvala za vaše ustvarjalne naloge in izdelke prejšnjega tedna, ki ste mi jih 

poslali. Zelo ste me presenetili z vašo spretnostjo in ustvarjalnostjo. Želim vam 

uspešno delo tudi v tem tednu, naslednji teden se pa verjetno že srečamo v šoli.   

Pa se lotimo dela!                                                                                                                                                             

                                                                                                    Učiteljica Andreja                         

___________________________________________________________ 

 

1. ura  

SLJ: VELIKI PISANI ČRKI S  IN Š, prepis 

 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Zimsko veselje« (stran 75, 77).  

 

Spoznali smo že velike pisane črke A, M, N, U, V, Z, Ž, C, Č,  O, S  in Š.  
Oglej si jih in ponovi pravilen zapis črk po zraku, zvezku, hrbtu tvojih  

domačih …  Lahko se igrate tudi igrico Ugani črko in ob tem ugibate, katera 

črka je zapisana po zraku, zvezku, hrbtu … 

 

- Ponovno preberi besedilo pri 1. nalogi. Nato reši 8. in 9. nalogo. 
- Ne pozabi v pisanki napisati naslov VAJA in današnji datum na zunanji 

rob.   

- Pri 9. nalogi zapiši vsaj 5 povedi, pri tem pa pazi na pravilno uporabo 

velike začetnice in končnih ločil. Pazi, da boš pri velikih začetnicah 

uporabil/a velike pisane črke, ki smo se jih že učili. 

 

Zakaj je smučarski klub Snežinka zapisano z veliko začetnico? 

 

ZAPOMNI SI: Tudi imena klubov, društev in drugih organizacij se piše z 

veliko začetnico. 
 
 

*Če želiš, reši tudi 10. nalogo.  

 

 

 

 

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. 

 



 

2. ura 

TJA: Pozdravljeni učenci, danes gremo na novo temo. Kliknite na spodnjo 

povezavo in kliknite DOWNLOAD ter tako prenesite datoteko.  

https://we.tl/t-fBvdUkaBdF 

Poslušajte posnetek ter izgovarjajte besede naglas. Nato naredite zapis še v 

zvezek. Mislim, da ne bo težko.  

 

Lepo vas pozdravljam. 

 

Teacher Sara 

                                      CLOTHES 

 

 
 

 

 

 shoes   a T-shirt         a skirt 

 

 

 

 

 

 a jacket    socks          trousers 

 

 

 

 

 

      a hat                            a dress           a scarf 

 

 

 

 shorts     a jumper 
 

https://we.tl/t-fBvdUkaBdF


 

3. ura 

ŠPO: SPRETNOSTI Z ŽOGO 
Danes boš vadil spretnosti z žogo. Za pomoč sem ti pripravila spodnje 

fotografije. Vadiš lahko na hodniku/v garaži. Če pa bo lepo vreme, pa kar zunaj 

na dvorišču, travniku.  

 

1. OGREVANJE 

Najprej se boš ogrel, tako da narediš naslednje vaje: 

- vrtiš glavo v obe smeri, 

- iztegneš roke in krožiš nazaj (8 krogov), 

- krožiš z boki (4x v levo in 4x v desno stran), 

- tečeš na mestu in pri tem šteješ do 30, 

- narediš 10 poskokov čim višje v zrak, 

- streseš roke in noge.  

 

2. SPRETNOSTI Z ŽOGO 

KOTALJENJE ŽOGE 
 VAJA 1: Na tla si postaviš ovire (plastenke, 

steklenice, pliškoti, jogurtovi lončki) kot kaže slika. 

Vzameš žogo in jo kotališ mimo ovir do konca in 

nazaj. 
 

 
 

VAJA 2: 

Žogo primeš z eno roko in si jo prisloniš na bok 

(glej sliko) in hitro tečeš med ovirami.  

 

VAJA 3:  
Žogo primeš z rokama za hrbtom in hitro tečeš 

mimo ovir. Če ti žoga pade na tla, greš na začetek in 

vajo ponoviš.  

 

 

 

 VAJA 4: Za konec pa prosi nekoga, da ti drži koš/zaboj in 

ti ga z žogo poskušaš zadeti. Ne pozabi metati z eno roko. 

Nato se zamenjajta in tisti, ki drži koš se lahko tudi 

premika, da bi le ujel žogo.  

Vaja je zelo zabavna.  

 

Vir slik: 

https://www.mladinska.com/_files/5666/cic2_cvs_1.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.mladinska.com/_files/5666/cic2_cvs_1.pdf


 

4. ura 

SPO: KAMEN, PAPIR, ŠKARJE (učbenik 52, 53, 54, 55) 
Današnja ura je namenjena utrjevanju PRILOGA 1 in delčku nove snovi. 

 

1. Odpri učbenik na strani 55. 

Ponovi, kaj pomenijo oznake na embalaži. (učbenik, stran 55) 

Če si že malo pozabil, si pomagaj z učbenikom, stran 41.  

Pri vsakem znaku pomisli, kako ravnaš s snovjo, ki ima na embalaži takšno 

opozorilo. 

               

 
 

2. ZAPIS V ZVEZEK 
V zvezek SPO napiši naslov in datum. Nato boš zapisal/a svoja spoznanja. 

Primer zapisa je naveden spodaj, zraven še nariši ali nalepi slikice, da si boš bolj 

zapomnil/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Neobvezna dodatna naloga 
Igra Kamen, papir, škarje Navodila za to igro so opisana v učbeniku, naloga 

6, stran 54.  

To je stara igra, znana v mnogih deželah sveta. Igrata dva igralca. Pri igri si 

nasprotnika z rokama sočasno pokažeta kamen (pest), papir (odprta dlan) ali 

škarje (iztegnjena kazalec in sredinec roke)  

Kamen premaga škarje. Papir premaga kamen. Škarje premagajo papir. 

Če želiš, si poišči soigralca in se igrajta. Lahko se zmenita, da bosta igrala do 10 

točk. (Seveda navijam zate, da boš zmagal, ampak tega ne povej drugim.)  

 

 

  

12. 5. 2020                                   

Nevarne snovi 

 
V gospodinjstvih in pri pridelavi hrane na vrtovih, njivah in poljih uporabljamo tudi 

nekatere nevarne snovi. To so razna zdravila, čistila in škropiva proti škodljivcem. 

Te snovi moramo uporabljati v skladu z navodili. Pravilno jih moramo shranjevati 

in upoštevati oznake, ki so na embalaži.  

Prazno embalažo in ostanke nevarnih snovi moramo odložiti na dogovorjena 

mesta. 

 



 

5. ura                                                                 

GUM: LJUDSKA GLASBILA 
 

1. Prepiši v zvezek za glasbeno umetnost naslov in besedilo ter 

nalepi ali nariši slike ljudskih glasbil. Ob vsakem glasbilu 

imaš povezavo do opisa in predstavitve glasbila 

                                                  

12. 5. 2020                                    Ljudska glasbila 

 

         https://www.youtube.com/watch?v=KXd_fEEKM0U 
 

To je harmonika. Pri njej pritiskamo na gumbe ali tipke in vlečemo meh. 

 

     

          https://www.youtube.com/watch?v=0N1NMfJqhRw 
 

To so tamburice. Nanje brenkamo. 

 

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

To so trstenke. Vanje pihamo. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXd_fEEKM0U
https://www.youtube.com/watch?v=0N1NMfJqhRw
https://www.youtube.com/watch?v=CBeEoWVTFcY


 

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

To je lončeni bas. Pri njem drgnemo palico. 

 

Glasbenikom, ki igrajo na ljudska glasbila, rečemo ljudski godci. Igrajo 

lahko na veselicah, ob veselih dogodkih ali pa kar za lastno veselje. 

 

2. Poslušaj ljudsko skladbo in prepoznaj glasbilo, ki igra. 
 

Slovenska ljudska Trzinka https://www.youtube.com/watch?v=CNVxbhtpi5Q 

 

V zvezek napiši in nariši glasbilo, ki izvaja skladbo: 

 

  Poslušal/a sem ljudsko skladbo Trzinka.  

 

Po ponovnem poslušanju na spodnji povezavi pesem poj in petje spremljaj 

z lastnimi glasbili (npr. plosk, udarec z dlanmi po kolenih,…). 

1217_Cincidon_3_Tr

zinka.mp3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BzaLmRawSnQ
https://www.youtube.com/watch?v=CNVxbhtpi5Q


 

PRILOGA 1      Ponovimo ob zvezku in učbeniku str. 24, 25, 46, 47 

 
- V letu se zvrstijo 4 letni časi – imena in zaporedje 

- Leto je razdeljeno na 12 mesecev – imena, zaporedje 

- Teden ima 7 dni – imena dni, zaporedje 

- Kaj je datum? Kaj mi povedo številke v datumu? 
 

a) Ogledamo si koledar 
- Kje je označeno ime meseca? 

- Koliko dni imajo meseci?  

- Kje so označeni dnevi v tednu? S katerimi kraticami so označeni? 

Zakaj so nekateri označeni z barvo? Kateri dnevi so to? 

- Zakaj so dnevi zapisani v sklopih po 7? 

 

                 b)Poišči na koledarju 

- Poišči (pokaži s prstom) mesec februar. Kateri po vrsti je mesec 

februar? 

- Kateri mesec je za/ pred njim? 

- Kateri je 8. mesec po vrsti? 

- Kateri je 1. dan v tednu?  

- Kateri dan je za/ pred sredo? 

- Poišči mesec september in v njem 1. dan v mesecu. Na kateri dan v 

tednu pride? 

- Poišči prvo sredo v septembru. Na kateri dan pride? 

- Poišči 12. april. Na kateri dan v tednu pride?  
 

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

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

praznujemo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PRAZNUJEMO KULTURNI 

DAN (PREŠERNOV DAN) 

 

PRAZNUJEMO NOVO LETO. 

MAREC 

NOVEMBER 

 FEBRUAR 

MAJ 

SPOMINJAMO SE UMRLIH 
IN OBIŠČEMO NJIHOVE 

GROBOVE. 

 

PRAZNUJEMO PRAZNIK 

DELA. 

PRAZNUJEM ROJSTNI DAN. TO JE 

MOJ OSEBNI PRAZNIK. 

JANUAR 
 



 

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

praznujemo?  
 

DOPOLNI POVEDI. 

LETO IMA _____ MESECEV. 

PRVI MESEC V LETU JE _____________________________. 
ZADNJI MESEC V LETU JE ___________________________. 

SEDAJ SMO V LETU _________, BLIŽA SE NAM LETO __________. 
 __/__ 

 

OBKROŽI, KAJ JE OZNAČENO NA KOLEDARJU. 

A) TEDNI, LETNI ČASI IN DNEVI 

B) MESECI, TEDNI IN DNEVI 

C) DELI DNEVA, MESECI IN TEDNI 

 

DOPOLNI. 

TEDEN IMA ____ DNI.  

TO SO: 

____________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 __/__ 

 

ČE JE TRDITEV PRAVILNA, NAREDI , ČE TRDITEV NI PRAVILNA, 

NAREDI . 

POZNAMO ŠTIRI LETNE ČASE.  

TEDEN IMA PET DNI.  

LETO IMA SEDEM MESECEV.  

VSI MESECI V LETU IMAJO ENAKO ŠTEVILO DNI.  

KOLEDARSKO LETO SE ZAČNE 1. JANUARJA.  

JUNIJ JE 6. MESEC V LETU.  

 __/__ 

 

NAŠTEJ LETNE ČASE. 

 

 

 

 



 

 

 

PO VRSTI OŠTEVILČI MESECE, KOT SI SLEDIJO NA KOLEDARJU. 

SEPTEMBER NOVEMBER 

DECEMBER JANUAR MAJ 

AVGUST OKTOBER 

APRIL FEBRUAR JUNIJ 

MAREC JULIJ 

 __/__ 

 

NAPIŠI SVOJ ROJSTNI DATUM.  

___________________________________ 

 __/__ 

 

KAKO SO NA KOLEDARJU OZNAČENI PRAZNIKI? 

______________________________________________________ 

KATERI DNEVI SO ŠE TAKO OZNAČENI?  

______________________________________________________ 

 __/__ 

 

USTREZNO DOPOLNI. 

 VČERAJ DANES JUTRI 

DATUM    

IME 

DNEVA 

   

 __/__ 

 

PO VRSTI OŠTEVILČI DELE DNEVA. NAPIŠI, KAJ TAKRAT POČNEŠ. 

 OPOLDAN  

____________________________________________ 

 JUTRO  

_______________________________________________ 

 POPOLDAN  

___________________________________________ 

 VEČER  

_______________________________________________ 

 DOPOLDAN  

___________________________________________ 

 
 

  

 


