
3. teden DELA NA DOMU – 2. razred 

30. – 3. 4. 2020 

Pozdravljeni! 

Za nami sta že dva tedna dela na domu. Tudi za ta teden so pripravljene dejavnosti, ki jih naj 

učenec skuša opravljati (lahko po dnevih kot so zapisane, lahko pa si jih po svoje razporedi). 

Za šolsko delo naj si določi čas, kdaj se bo učil. Tako bo ostalo še dovolj časa za igro, druženje 

z domačimi ali ogled TV (poišči zanimive otroške oddaje, ki so vsakodnevno na sporedu). 

Ker je zaradi daljšega nadomeščanja šolskega dela potrebno začeti z obravnavo nove snovi, 

je pri določenih predmetih mogoče napisanega malo več (kratka razlaga snovi). Dragi starši, 

prosim, da zapisano učencem prebere vi, da se ne bodo mučili z dodatnim branjem. Pa tudi 

razumevanje bo tako večje. Že vnaprej vam HVALA, za vašo podporo in pomoč pri našem 

delu. 

Priloge za določene dejavnosti najdete na koncu tedenskega načrta. Prilog ni potrebno 

natisniti! 

Učenci, ki jim je doma vseeno preveč dolgočasno in bi radi naredili še kaj več, lahko dodatne 

naloge najdejo na koncu urnika za ta teden ali pri posameznih predmetih označene z ***.  

Vse, kar narediš, skrbno shrani, saj boš narejeno prinesel pokazat v šolo. 

predmet dejavnost Kaj rabiš? 

 

PONEDELJEK: 30. 3. 2020 

Ne pozabi, postlali moraš posteljo in po zajtrku umiti tudi zobe. Umij roke, potem pa veselo 

na delo! Naj bo to navodilo za VSAK DAN. 

SLJ 
Indijanska 
pravljica: 

Krastača in 
miš 

 

V PRILOGI 1 preberi zanimivo pravljico Krastača in miš. Pravljico preberi večkrat.  
Beri glasno, upoštevaj pike. 
Po branju staršem ustno odgovori na vprašanja: 

 Kateri živali nastopata v pravljici? 

 Kam sta se želeli odpraviti? 

 Kako je miš opisala krastačo? 

 In obratno, kako je krastača opisala miš? 

 Se ti zdi njuno ravnanje pravilno? Pojasni. 

 Kaj bi naredil ti, če bi imel to možnost, da bi obe živali vseeno odšli na ples? 

Priloga 1 

SPO 
Živali in 

njihovi deli 
telesa 

Čeprav se učimo o pomladi, smo v prejšnjem tednu imeli bolj zimsko vreme. Pa 
saj smo se učili, da je vreme spomladi muhasto. Veš pojasniti, kaj to pomeni? 
Pomlad je tudi čas, ko živali dobijo mladiče. V DZ/73 preberi krajši zapis o žabi in 
nato reši 3. nalogo. Vrstilni števniki so števila, ki imajo poleg piko. Z njimi 
označujemo vrstni red (1.) 
Se mogoče spomniš iz 1. razreda, kakšna je razlika med mrestom navadne žabe 
in krastače? Kateri mrest (glej sliki) pripada žabi in kateri krastači? 

DZ/73 



   
Pomoč in zanimivost: Krastače odložijo svoja jajčeca v več metrov dolge ''vrvice'' 
in vedno v isto mlako. 
Dobro si oglej živali pri 4. nalogi. Izpolni preglednico, kjer boš označil katere dele 
ima posamezna žival in kako se giblje. Če imaš doma hišnega ljubljenčka, naštej 
njegove dele telesa. 

MAT 
Centimeter 

 

Danes boš spoznal mersko enoto, ki je veliko krajša od metra – centimeter. 
Oglej si ravnilo. Na njem so črtice. Če doma nimaš ravnila, lahko vzameš meter. 
Od ene do druge črtice je točno 1 centimeter (1 cm).  

 
Na ravnilu pokaži razdaljo enega centimetra (1cm). To je približno širina tvojega 
prstka. 
V zvezek prepiši zapis z rumenega listka (DZ2/56). 
POMEMBNO: Meriti začnemo vedno od 0 naprej. 
Reši 1. nalogo na strani 56. Ne pozabi najprej oceniti in šele nato izmeriti 
zahtevanih stvari. Zraven vedno zapiši mersko enoto (cm)! 

DZ2/57 
ravnilo 

LUM 
Žabica 

Danes je dan, namenjen žabam. Pa naj bo tako še pri LUM.  S pomočjo 
posnetkov na spodnjih povezavah poskusi izdelati žabo. Za izdelavo uporabi 
papir, ki ga imaš doma. Lahko je kakšen star učni list, list koledarja ali karkoli, kaj 
imaš doma. Nikar naj starši ne kupujejo novih listov za izdelavo žabe! Če nimaš 
možnosti ogleda posnetkov, žabo nariši ali jo izdelaj kakorkoli po svoje. Glavno 
je, da bo ŽABA . Uživaj pri delu in naj ti po potrebi pomaga kdo od odraslih. 
Lahko celo izvedete tekmovanje, čigava žaba skoči dlje. 
https://www.youtube.com/watch?v=WTTM64RbbwU 
https://www.youtube.com/watch?v=jAZ3WMCa21g 

List papirja 
računalnik 

 

TOREK, 31. 3. 2020: 

SLJ 
Primerjam 
lastnosti - 
utrjevanje 

Prejšnji teden si (v četrtek) se naučil, da se lastnosti lahko stopnjujejo. Rešil si tudi 
naloge v DZ2/33. 
Da utrdiš naučeno, imaš v PRILOGI 2 zapisane povedi. Povedi dopolni z ustrezno 
besedo in jih nato prepiši v črtasti zvezek. Pazi, da bo pisava res lepa – črke 
pravilno oblikovane in pisane od črte do črte! 

Priloga 2 
črtasti 
zvezek 

MAT 
Merjenje s 
centimetri 

 

V DZ2/58 reši 2. nalogo. Ne pozabi zapisati tudi merske enote. 
Ali veš koliko centimetrov ima en meter? 
Če ne, poglej na meter. V karirasti zvezek nato napiši: 
               1m = ______ cm 
Na črto napiši ustrezno število cm. 

Ravnilo 
DZ2/58 
karirasti 
zvezek 

ŠPO 
Vaja plank 

(deska) 

Danes bomo vsi skupaj delali vajo plank ali po naše desko. Vajo smo velikokrat že 
delali pri športu. Tokrat k izvajanju vaje povabi vse člane družine. Predlagam, da 
se pomerite, kdo zdrži dlje časa. Seveda navijam, da boš zmagovalec ti! 
Vajo ponovi 3x v dnevu! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WTTM64RbbwU
https://www.youtube.com/watch?v=jAZ3WMCa21g


 

Nekaj zanimivosti o tej vaji: 
Gre za eno najtežjih vadb za okrepitev vseh kritičnih delov 
telesa – trebuha, zadnjice, stegen in rok. Gre za vajo, ki ne 
zahteva gibanja, ampak da svoje telo držite v pravilnem 
položaju.  
Z rednim izvajanjem te vaje okrepite osrednji del telesa,  
predvsem trebušne mišice, hrbet, izboljšate telesno držo, 
poskrbite za zdrave in močne kosti ter sklepe. 

 

SREDA, 1. 4. 2020:  

1. april velja za dan ˝norcev˝, ko je dovoljeno, da koga nahecaš, se iz njega malo ponorčuješ (seveda 

v mejah normale). Od kod izvira ta običaj, ni natančno znano. Leta 1713 je francoski sončni kralj 

Ludvik XIV. (14.) ta dan razglasil za “dan norcev in lažnivcev”. Tega dne naj bi ga njegov dvorni norec 

tako potegnil za nos, da bi bil skoraj ob krono. Po drugi razlagi naj bi prvič praznovali dan norcev v 

Franciji, in to potem ko je ta sprejela gregorijanski koledar. V nekaterih deželah si lahko prvoaprilsko 

šalo privoščijo le do poldneva, nato pa je to prepovedano.  

Torej, ne pozabi danes nekoga, ki to najmanj pričakuje, malo pohecati . 

SLJ (2) 

Branje 
Pikapolonica 

 

V DZ2/34 je besedilo, v katerem je predstavljena pikapolonica.  
Besedilo je razdeljeno na manjše dele - odstavke. Vsakemu odstavku bi lahko dali 
svoj naslov.  
Besedilo preberi po odstavkih. Ko odstavek prebereš, z besedo ali dvema povej, o 
čem ta odstavek govori. Tako naredi z vsakim odstavkom. 
Na koncu ustno odgovori na spodnja vprašanja ter reši še stran 35. 
***DODATNI (neobvezni) NALOGI: 
Spodnja naloga in naloga pod ikonico v DZ2/35. 

DZ2/34, 35 

ŠPO 
Vojaški 
poskoki 

 

Danes bo vaja nekoliko bolj aktivna. Vadili bomo vojaške poskoke. Vajo ponovi 3x 
v dnevu. Koliko jih lahko narediš v 1 minuti? 
Vaja velja za eno boljših krepilnih vaj. Vključuje tri 
osnovne gibe - počep, skleco in skok. Zahteva ogromno 
energije, gibčnost, kondicijo in moč. Aktivira mišice 
celotnega telesa, konkretno pospeši metabolizem in s 
tem seveda porabo kalorij. 

 

SPO 
Sadno 
drevo 

Pomlad je čas, ko cvetijo sadna drevesa. Kako se imenuje življenjski prostor, kjer 
so posajena sadna drevesa? (preberi od zadaj naprej: KAJNVODAS). Sadjar v 
spomladanskem času drevesa obreže, pognoji in poškropi proti boleznim in 
škodljivcem. Pri tem uporablja različne pripomočke. Jih poznaš? 

Pri škropljenju mora sadjar poskrbeti za ustrezno zaščito (maska, očala). Da se iz 
cveta razvije plod, morajo biti cvet oprašen. Ali veš, katera žival je 
najpomembnejša za opraševanje sadnega drevja? (ALEBEČ). 
V DZ/74 preberi zapise in si oglej fotografije.  

 
 

 

 

sadjarska žaga škarje za obrezovanje 
vej 

cepilni nož škropilnica 

DZ/74 
brezčrtni 
zvezek 



V brezčrtni zvezek napiši naslov Sadovnjak spomladi. 
Naštej in napiši nekaj sadnih dreves, ki rastejo v sadovnjaku. Verjamem, da jih 
poznaš vsaj 5.  
Nariši mrežo, kot jo vidiš. V vsak okvirček nariši jablano v letnem času. Za pomoč 
uporabi fotografije v DZ/74. 

pomlad 
 
 
 

poletje 

zima 
 
 

 

jesen 

 
***Naredi svoj mini sadovnjak (spodnja naloga) 

***Ikona pri naslovu.  

GUM 

 
J. Bitenc: 

Pomladna  

Že znaš zapeti pesmico Pomladna? Še ne? Pesmico ponovno poslušaj in si jo čez 
dan večkrat zapoj. 
https://www.youtube.com/watch?v=0yxle6aGfs4 
V glasbeni zvezek z lepo in natančno pisavo napiši besedilo pesmi. Za pomoč sem 
besedilo zapisala. Vsebino tudi ilustriraj.  

 
Janez Bitenc: Pomladna 
Na polju rožice cveto, 

na drevju pa ptički pojo, 
z neba nam sveti sonček zlat, 

že prišla je k nam pomlad. 
 

Iz gozda sem pa znani glas naznanja, 
da prišla je v vas 

spet dobra mila kukavca, 
srca mojga ljubica. 

glasbeni 
zvezek 

 

ČETRTEK, 2. 4. 2020:  

Danes je mednarodni dan knjig za otroke. Na ta dan se je namreč rodil danski pravljičar Hans 

Christian Andersen. Njegove najbolj znane pravljice za otroke so : Palčica, Grdi raček, 

Kraljična na zrnu graha, Cesarjeva nova oblačila, Deklica z vžigalicami…. 

MAT 
Risanje črt 

V zvezek nariši črte. Črte riši tudi poševno, ne le po črtah zvezka. Vsaka črta naj 
bo barve in dolžine s katero je zapisana: 
modra 4 cm, zelena 8 cm, rdeča 1cm, črna 10 cm, oranžna 6 cm, vijolična 13 cm 
Poskrbi, da bodo barvice ošiljene, saj boš le tako lahko risal natančno. Ravnilo 
primi na dveh koncih, da se bo premikalo. 
Preveri in izmeri ali si vse črte narisal natančno.  
POMEMBNO: Črta mora biti narisana točno do številke (npr. do 6. če je črta dolga 
6 cm), ne manj in ne več.  

karirasti 
zvezek 
ravnilo 
 

SLJ (2) 
H. C. 

Andersen: 
Kraljična 

Kot si že v uvodu današnjega dne lahko prebral, je danes dan, ko se je rodil 
pravljičar Andersen. Zato je prav, da spoznaš eno od njegovih pravljic. Mogoče jo 
celo poznaš ali imaš knjigo doma. Prosi starše, da ti jo najprej preberejo oni (glej 

Priloga 3

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yxle6aGfs4


na zrnu 
graha  

PRILOGO 3).  Nato pravljico, ki ni predolga, preberi še sam. Lahko jo bereš po 
delih (odstavkih), lahko skupaj s staršem, starejšim bratom, sestro… (izmenično). 

SPO 
Spomladi 
sejemo in 

sadimo 

 

V DZ/75 preberi zapis in si oglej fotografiji, ki prikazujeta rast in razvoj trave in 
fižola. Prosi mamo, da ti pokaže nekaj semen, ki jih ima in jih bo kmalu posejala 
(če jih že ni) na vrt. Katero seme je največje/najmanjše? 
Naredi POSKUS: Vzemi tri lončke. Napolni jih s prstjo. V vsak lonček položi nekaj 
semen. Naj bo v vsakem lončku drugo seme (lahko je fižol, grah, solata…). 
Semena pokrij še z nekaj prsti, zalij, nato lonček postavi na svetlo in toplo mesto. 
Že iz 1. razreda veš, kaj rastline potrebujejo za rast (svetlobo, toploto, prst, 
vodo). Opazuj, kaj se bo dogajalo. Vmes ne pozabi zalivati, vendar ne preveč! 
Reši 1. in 2. nalogo (3. lahko izpustiš).  

DZ/75 

 

PETEK, 3. 4. 2020:  

SLJ 
Miselni 
vzorec – 

Opis živali 

V PRILOGI 4 poglej, kako sem za pikapolonico, o kateri si bral včeraj, naredila 
miselni vzorec. Na podoben način na večji list papirja (lahko je zadnja stran 
koledarja) naredi miselni vzorec za žival po tvoji izbiri. Izbrano žival boš v šoli 
predstavil za govorni nastop (ocenjevanje). Ni ti potrebno narediti vse danes, ker 
bo to naloga še za naslednji teden. 
POMEMBMO: Na list moraš zapisati le pomembne (ključne besede). Ne piši celih 
povedi in celega opisa živali! Miselni vzorec lahko po želji dopolniš s slikami, 
risbami…. 

Priloga 4 

MAT 
Reševanje 
nalog v DZ 

Reši stran 59 in 60 v DZ2. 
1. nalogo lahko izpustiš, saj si črte risal že včeraj. 

DZ2/59, 60 
ravnilo 

GUM 
Petje 

Zapoj nekaj pesmic iz 2. razreda in jih tako ponovi.  

ŠPO 
Raztezne 

vaje 

 

Če bo vreme primerno, pojdi na sprehod v gozd. Tam naredi nekaj razteznih vaj. 
V primeru slabega vremena vaje lahko izvajaš tudi v stanovanju. Nekaj predlogov:  

 

 
 

 

 

***DODATNE (neobvezne) NALOGE: 

Matematika  Za utrjevanje števil do 100 lahko rešuješ naloge na spodnji povezavi. 
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_stevilske_predstave1.html 

Hitro računanje lahko vadiš na LEFO. 

Slovenščina  Poišči še katero pravljico Hansa Christiana Andersena in jo preberi/poslušaj.  
Na teh povezavah lahko pravljice poslušaš: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3fM-XPXAhU 
si ogledaš risanko: https://www.youtube.com/watch?v=7iZzFRZePIU 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_stevilske_predstave1.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z3fM-XPXAhU
https://www.youtube.com/watch?v=7iZzFRZePIU
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.primus-vadbe.si/pink-panterjeve-jutranje-prigode/raztezne-vaje-3/&psig=AOvVaw2WLRhDbgrXzZ-gahmzMZJU&ust=1585294382354000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCgkvjPt-gCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.si/url?sa=i&url=https://www.primus-vadbe.si/pink-panterjeve-jutranje-prigode/raztezne-vaje-2/&psig=AOvVaw2WLRhDbgrXzZ-gahmzMZJU&ust=1585294382354000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCgkvjPt-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


Spoznavanje 
okolja 

Na tej povezavi lahko prebereš kaj več o: 

 žabah.  
https://www.mladinska.com/_files/1136/cic1_cvs_1.pdf 

 poklicu sadjarja 
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=1630&Filter= 

Likovna 
umetnost 

Na povezavi se lahko sprehodiš po naši najbolj znani galeriji, ki hrani največjo zbirko likovnih 
del na slovenskem ozemlju– Narodni galeriji v Ljubljani. 
https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija/749 

 
 

Za vse nejasnosti, vprašanja sem na voljo na e-naslovu: janja.rajh@guest.arnes.si vsak 

delovni dan do 14. ure. 

 

V upanju, da se čim prej vidimo in da ostanete zdravi, vas lepo pozdravljam. 

Učiteljica Janja Rajh 

  

https://www.mladinska.com/_files/1136/cic1_cvs_1.pdf
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=1630&Filter
https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija/749
mailto:janja.rajh@guest.arnes.si


PRILOGA 1 – SLJ (ponedeljek, 30. 3. 2020) 



PRILOGA 2 – SLJ (torek, 31. 3. 2020) 

 Čebela je majhna. 

Pikapolonica je _____________. 

Mravlja je ________________________. 

 

Lipa je visoka. 

Hrast je _________________. 

Topol je ______________________. 

 

Hrček je debel. 

Nilski konj je ____________________. 

Slon je _______________________. 

 

Kremšnita je sladka. 

Torta je _________________. 

Bonbon je _____________________. 

 

Miha govori tiho. 

Tine govori ______________. 

Maks govori ________________________. 

  

ZANIMIVOST: 
Najvišja drevesa na svetu so orjaške sekvoje ali 
mamutovci (med iglavci) in evkalipt (listavec). So 
namreč tako velikanske, da se nam pod njimi lahko 
kar zvrti.  



PRILOGA 3 - SLJ (2. 4. 2020) 

Kraljična na zrnu graha (Hans Christian Andersen) 

Nekoč je živel princ, ki se je hotel poročiti s princesko, 

toda morala bi biti prava princeska. Potoval je po celem 

svetu, da bi našel pravo princesko, a nikjer ni našel 

tega, kar je iskal. Princes je bilo dovolj, toda težko je 

bilo ugotoviti, ali so to res prave princeske.  Zmerom je 

bilo kaj takega na njih, kar ni bilo povsem v redu. Tako 

je prišel spet domov in bil ves žalosten, kajti tako rad bi 

imel pravo princesko.  

Nekega večera se je razbesnela strašna nevihta; 

bliskalo se je in grmelo, dež je lil v potokih. Nenadoma 

se je slišalo trkanje na grajska vrata, stari kralj jih je šel 

odpret. 

Pred vrati je stala princeska. Ampak, jojmene! Kakšna 

je bila od dežja in vetra. Voda ji je tekla od las in obleke; tekla ji je v čevlje k 

prstom in pri petah spet ven. In vendar je trdila, da je prava princeska. 

»No, to bomo že videli!« si je mislila stara kraljica. Rekla pa ni ničesar, šla je v 

spalnico, zložila vse posteljne žimnice na tla in položila na dno posteljnega 

ogrodja zrno graha; nato je vzela dvajset žimnic in jih položila na grah, na 

žimnice pa dvajset pernic. Tu je morala princeska ležati vso noč. 

Zjutraj so jo vprašali, kako je spala. »Oh, zelo slabo!« je odgovorila princeska. 

»Komaj kaj sem celo noč zatisnila oči. Bog si ga vedi, kaj je bilo v postelji, 

ležala sem na nečem tako trdem, da sem vsa črna in modrikasta po telesu. 

Grozno je!« 

Tako so spoznali, da je prava princeska, ker je skozi dvajset žimnic in dvajset 

pernic začutila zrno graha. Nihče drug, kakor le prava princeska, ne bi mogel 

biti tako občutljiv. 

Tedaj jo je princ vzel za ženo, kajti vedel je, da ima pravo pravcato princesko. 

Grah so dali v muzej, kjer ga še danes vidimo, če ga nihče do sedaj še ni 

ukradel.  

 

To, dragi moji, je resnična zgodba. 

(prevedla: Živa Viviana Doria) 

 

 

Ilustracija Edmund Dulac 

http://1.bp.blogspot.com/-6uVaWQe6LYU/UPqJxaFD_hI/AAAAAAAACJw/2RK-2N7aQA0/s1600/Edmund_Dulac_-_Princeska_na_zrnu_graha.jpg


PRILOGA 4 – SLJ (3. 4. 2020)                                                                                                                              

 

                                                                                                  BARVA                                      

                                                                                                 TELO (S ČIM JE POKRITO, OBLIKA) 

                                                          1. KAKŠNA JE? 

                                                                                                  GLAVA (OBLIKA, KAJ VSE IMA NA NJEJ) 

 

                                                                                                  NOGE (ŠTEVILO) 

   

                                                                        REP (OBLIKA, DOLŽINA) 

 

 

                                                                                                                        2. KAKO SE PREMIKA?                                                                             

                        

  

                                                                      3. KJE ŽIVI? 

 

ŽIVAL 
PIKAPOLONICA 

 

Zunanjost – telo je sestavljeno iz 
treh delov: 
- glava (majhna, črna, dve tipalki) 
- oprsje  

zgornja krila –pokrovki, rdeče 
barve, črne pike,  
prozorni krili,  
6 nog 

- zadek 
 

Kje živi? 

Na travnikih, vrtovih 

Prehranjevanje: 

Listne uši 

Razmnoževanje: 

Jajčeca (na spodnji strani listov),  

ličinke,  

odrasla žival 

Posebnosti:  

- Zimo preživi pod lubjem 

- Je koristna žival (uničuje listne uši) 

OPIS 

ŽIVALI 

HODI, TEČE, SKAČE, PLEZA, 

PLAVA….. 

      4. S ČIM SE HRANI?                                 

 

5. KAKŠNA ZANIMIVOST O 

ŽIVALI 


