
2 TEDEN: 23.3-29.3 

DAN 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3 

1 

SLJ: 2.razred 
Črka D in R 

vezava glasov, 
branje, 

preslikovanje 
besed. 

SLJ: 2.razred 
Pravljica 

Učenci naj si 
izberejo pravljico in 
jo skupaj preberite 

SPO 2.razred 
Kaj potrebujejo 
živali za življenje 

SLJ: 2.razred 
Pravljica 

Učenci naj s 
pomočjo in s 

pomočjo učnega 
lista zgodbo 
obnovijo in 

izpolnijo delovni 
list. Učenec naj 
izdela lutko ene 

izmed 
nastopajočih 

oseb. 

ŠPORT 

2 

MAT: 2 razred 
Simetrija: 
Učenci naj 

rešijo delovna 
lista 

MAT: 2.razred 
Simetrija: Učenci 

naj rešijo naloge v 
modrem delovnem 

zvezku. 

ŠPORT 

LUM 
1.razred in 

2.razred 
Drevo spomladi 

3 ŠPORT 

SLJ: 2.razred 
Pravljica 

Obnova s pomočjo 
slik v knjigi 

GLASBENA 
UMETNOST 

SPO 2.razred: 
Kaj potrebujejo 
rastline in živali  

4 

SLJ: 2.razred 
Črka D in R: 

vezava glasov, 
branje, 

preslikovanje 
besed. 

SPO 2.razred: 
Kaj potrebujejo 
rastline za rast 

GLASBENA 
UMETNOST 

MAT: 2.razred 
Števila 1-6 – 
ponovitev 

SCU 
1.razred in 
2.razred: 

Samostojnost 

5 
DOP 

 
  

DOD 
 

SLJ: 2.razred 
Pravljica 

Z lutko naj 
odigrajo del 

zgodbe. 

 

Pozdravljeni! 

Glede na zaprtje šol pošiljam tedenski načrt za delo v tednu med 23. in 27. 3. 2020. Poleg načrta 

pošiljam tudi delovne liste za delo učencev v novem tednu. Učenci naj liste izrežejo, pobarvajo in 

nalepijo v zvezek. 

2.razred MAT: 

- Učenci naj naredijo vse kar manjka v predhodnih poglavjih z števili 1-6 in poglavja o seštevanju 

in odštevanju do 5. 

- Učenci naj rešijo vse v modrem delovnem zvezku na temo simetrija. 

- Učenci naj rešijo delovne liste na temo simetrija in jih nalepijo v zvezek. 

2.razred SLJ: 

- Učenci naj rešijo v delovnem zvezku Pajkec Piko vse o črkah R in D 

- Učenci naj vadijo zapis nareka!! Ko se vrnemo v šolo, sledi ocenjevanje zapisa po nareku. 

- Učenci naj v zvezku za branje vadijo branje besed ali zlogov. 



- Učenci naj si izberejo pravljico, ki jim je zanimiva in jo imajo radi. Lutka naj bo preprosta. 

Lahko jo učenec sam nariše, ali samo pobarva sliko, ki jo natisnete iz interneta. Če imate 

možnost jo nalepite na manjšo palico. 

2.razred SPO: 

- Učenci spoznajo, kaj potrebujejo rastline za rast. 

- Rešijo delovni list, ga pobarvajo in nalepijo v zvezek, če želite in vam čas to dopušča lahko 

izvedete tudi kakšen poizkus (npr. posadite rastlino in jo date v temo). 

2.razred LUM: 

- Učenci naj ustvarjajo na temo pomlad. Nariši cvetoče drevo. Nariši deblo in veje. Nato s 

pomočjo palčk za ušesa ali flomastrov delaj pikice, ki predstavljajo cvetoče drevo. Uporabi 

samo pripomočke ki jih imaš doma. Ne nakupuj. 

 

2.razred SCU 

- Učenec naj doma opravi čim več hišnih opravil (brisanje miz, pripravljanje mize, 

pospravljanje svoje sobe in podobno). 

2.razred GUM 

 

2.razred ŠPO 

 

Vsem pa v tem času želim obilo zdravja. Za vsa vprašanja sem dosegljiva na svojem e-mail naslovu. 

Lep pozdrav, Eva Pančur Rajh 

 



MAT teden: 23.3-27.3: 

Primer simetrije: Prepognejo po sredinski črti in režejo po črni, nato razgrnejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAT teden: 23.3-27.3: 

Izrežejo, rešijo in nalepijo 

 

 



MAT teden: 23.3-27.3: 

Izrežejo, rešijo, in nalepijo 

 



SPO teden: 23.3-27.3: 

Izrežejo, rešijo, pobarvajo in nalepijo 

 



SPO teden: 23.3-27.3: 

Izrežejo, pobarvajo in nalepijo 

    



SLJ: teden: 23.3-27.3: 

Izpolni s podatki izbrane pravljice 

 


