
PROSIM POZORNO PREBERITE UVOD!!!! 

Pozdravljeni 

Pošiljam naloge za naslednji teden. Naloge so tokrat malo drugačne. Naloge lahko učenec 

naredi tako ,da se snov stiska s pomočjo tiskalnika ali pa se nalogo naredi brez tiskanja snovi. 

Opisana sta oba načina, za tiste, ki bodo tedenske naloge reševali brez tiskalnika je navodilo 

označeno z zeleno pisavo. Če je navodilo napisano s črno, pred navodilom pa piše VSI 

pomeni, da nalogo naredijo vsi. 

Lep pozdrav, Eva Pančur Rajh 

2.razred: 4 TEDEN: 6.4-10.4 

DAN 6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4 

1 

SLJ: 2.razred 
Črka Ž: 

spoznavanje z 
obliko, 

poustvarjanje na 
tablo, v brezčrtni 

list 

SLJ: 2.razred 
Črka Ž: artikulacija 
glasu, besede ki se 

začnejo na črko. 

SPO: 
1.razred in 

2.razred: Prej 
potem danes jutri 

SLJ: 2.razred 
Črka B: 

spoznavanje z 
obliko, 

poustvarjanje na 
tablo, v brezčrtni 
list, artikuliranje 

glasu, zapis v 
črtovje. 

Šport 

2 

MAT: 2 razred 
Število in števka 
7: ponazarjanje 

števila s 
konkretnimi 
predmeti. 

Preštevanje na 
papirju, zapis 

števke 

MAT: 2.razred 
Število in števka 8: 

Preštevanje do 
sedem, zapis 

števke na brezčrtni 
papir oblikovanje iz 

plastelina, 
ponazarjanje 

števila s 
konkretnimi 
predmeti. 

Preštevanje 
predmetov na 
papirju, zapis 

števke 

Šport 

LUM 
1.razred in 
2.razred: 

Velika noč 

3 Šport 

SLJ: 2.razred 
Črka Ž: 

artikulacija glasu, 
začnejo na črko, 
vezava glasov, 

branje, 
preslikovanje 

besed. 

Glasbena 
umetnost 

SPO 
1.razred in 

2.razred: Ribnik 

4 

SLJ: 2.razred 
Črka Ž: 

poustvarjanje 
(brezčrtni, 

plastelinom), 
artikuliranje glasu, 

zapis v črtovje. 

SPO 
1.razred in 

2.razred: Prej, 
potem, danes, jutri 

Glasbena 
umetnost 

MAT: 2.razred 
Število in števka 
8: s konkretnimi 

predmeti. 
Preštevanje 

predmetov na 
papirju, zapis 

števke 

SCU 
1.razred in 
2.razred: 

Samostojnost 

5 
DOP 

 
  

DOD 
 

SLJ: 2.razred 
Črka B: 

poustvarjanje na 
tablo, v brezčrtni 
list, artikuliranje 

glasu, zapis v 
črtovje. 



SLJ: ČRKA Ž IN B (NAREDIJO VSI Z ALI BREZ TISKALNIKA) 

- Učenec naj sledi načinu dela, ki je že predstavljen v zvezku s črtami in v brezčrtnem 

zvezku za branje. 

- Učenec naj reši naloge s črko Ž in B v delovnem zvezku Pajkec Piko. 

- Naloge in podrobna navodila za delo črke Ž in B so kronološko prikazana spodaj. 

- (BREZ TISKALNIKA) Pripravljeni sta dve strani za tiskanje, če ne želite tiskati, prerišite 

lista v zvezek (veliko črko na polovico lista, spodaj večje črke) 

Če vam le čas dopušča vadite narek. Kot sem že napisala ob vrnitvi v šolo ga bomo 

ocenjevali. 

MAT: Število in števka 8 

Utrjujte računanje do 5. Ob vrnitvi v šolo ga ocenjujemo. 

Število in števka 8 

• (TISKANJE) Vsa navodila so zapisana na delovnih listih. Učenci naj poleg vsega tega 

naredijo še naloge v modrem delovnem zvezku za matematiko. 

• (BREZ TISKALNIKA) V vednost: delovne liste za obravnavo števke 8 sem vam že 

pripravila, če nimate tiskalnika lahko pa na podoben način sami narišete v zvezek. 

Učenci naj naredijo naloge v modrem delovnem zvezku. 

SPO: Prej, potem, danes, jutri 

- (VSI, TISKANJE IN BREZ TISKALNIKA) List papirja nareži na 7 trakov. Za pomoč prosi 

mami, očita, babico, dedka, brat ali sestro in na vsak trak napiši dan v tednu. Trake 

zloži v pravilni vrstni red. Nato s pomočjo trakov, utrjuj dneve v tednu, pri tem si 

pomagaj z besedami prej, potem danes jutri. 

Primer, kot ga imamo v šoli, ti pa ga ne rabiš pobarvati: 

 
- (TISKALNIK) Reši delovni list in ga prilepi.  



Ribnik: (če je mogoče, vam karantena to dopušča, si oglejte ribnik v okolici hiše, če te 

možnosti nimate, nič hudega, si ga bomo že ogledali, ko se vrnemo v šolo) 

- (TISKALNIK) Učenec naj reši delovni list  

- (BREZ TISKALNIKA) Učenec lahko reši delovni list tudi ustno. Če bo nalogo naredil 

ustno, naj v zvezek napiše naslov RIBNIK in nariše sliko. Nariše lahko tudi ribnik, ki ga 

najdete v okolici hiše (ob tem SPOŠTUJTE NAVODILA DRŽAVE GLEDE GIBANJA!). 

 

SCU: Samostojnost 

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

pospravljanje svoje sobe in podobno). 

LUM: Velika noč (VSI) 

V nedeljo bodo nekateri praznovali veliko noč. Če si eden izmed njih, kot del likovne vzgoje, 

doma pomagaj okrasiti velikonočna jajca, pirhe. Če doma ne praznujete pa si izberi drugo 

dejavnost. Lahko pa na list narišeš obliko jajca ter z barvicami in motivi okrasiš. 

 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pngitem.com%2Fmiddle%2FhiTboJJ_water-clipart-pond-lake-clipart-hd-png-download%2F&psig=AOvVaw1V3X6iaem6CtT-Ad8FY7Vb&ust=1586090317937000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDl4pXlzugCFQAAAAAdAAAAABAD


SLJ (BREZ TISKALNIKA: v primeru da nimaš tiskalnika napiši črko Ž v zvezek in jo prevleci z 

vsemi barvicami) 

 

 

 



SLJ (BREZ TISKALNIKA: v primeru da nimaš tiskalnika napiši črko Ž v zvezek in jo prevleci z 

vsemi barvicami) 

 

 

 



SLJ: ČRKA Ž IN B (NAREDIJO VSI TISKANJE IN BREZ TISKANJA) 

Tekom tedna si razporedite delo, kakor vam čas dopušča, ampak v zvezek za slovenščino (s 

črtami) naj učenec napiše pol strani črk v črtovje. Pol strani naj bo preslikovanja besed. 

Prilagam primer, dodajte še besede, ki jih najdete v delovnem zvezku Pajkec Piko. Učenec 

naj reši naloge do naslednje črke v delovnem zvezku Pajkec Piko. 

   

V zvezek za branje (brezčrtni zvezek) napišite razčlenjene besede. Učenec naj jih bere, povezuje 

glasove. 

 

 

 



MAT: Število in števka 8 (TISKANJE: natisni in reši, BREZ TISKANJA: Nariši v zvezek) 

 

 

 



MAT: Število in števka 8 (TISKANJE: natisni in reši, BREZ TISKANJA: Nariši v zvezek) 

 

 

 



MAT: Število in števka 8 (TISKANJE: natisni in reši, BREZ TISKANJA: Nariši v zvezek) 

 



MAT: Število in števka 8 (TISKANJE: natisni in reši, BREZ TISKANJA: Nariši v zvezek) 

 

 



SPO: Prej potem, danes, jutri (TISKANJE: Reši in nalepi v zvezek) 

 



SPO: Ribnik (TISKANJE: natisni, reši in nalepi, BREZ TISKANJA: Oglej sliko, reši ustno, v zvezek napiše naslov RIBNIK in nariši sliko. Nariše lahko tudi 

ribnik, ki ga najdete v okolici hiše (ob tem SPOŠTUJTE NAVODILA DRŽAVE GLEDE GIBANJA!).)



GUM 

POZDRAVLJENI UČENCI. 

GREMO SE »IZŠTEVAT«. 

UČENCI, SPOMNITE SE KAKŠNE IZŠTEVANKE, KI JO IZŠTEVATE, PREDEN SE GRESTE LOVIT ALI PA JO 

UPORABITE PRI KAKŠNI DRUGI IGRI. IZŠTEVANKO IZGOVARJAJ GLASNO IN ENAKOMERNO. 

ČE BI DANES BILI PRI POUKU V RAZREDU, BI LAHKO VSAK UČENEC SVOJO IZŠTEVANKO 

PREDSTAVIL. KER PA STE SEDAJ DOMA, BREZ SOŠOLCEV, OB IZŠTEVANKI, KATERE SI SE SPOMNIL, 

SVOJO IZŠTEVANKO ŠE ENKRAT IZVAJAJ, OB NJEJ PA ZAPLOSKAJ. 

 

 IZŠTEVANKA 

PRED SEBOJ SI ZAGLEDAL SLOVENSKO LJUDSKO IZŠTEVANKO. PAZLJIVO SI NAJPREJ OGLEJ SLIKE. 

 

ODGOVORI NA NASLEDNJA VPRAŠANJA: 

1. KATERE ŽIVALI NASTOPAJO V IZŠTEVANKI? 

2. KOLIKO ŽIVALI NASTOPA V IZŠTEVANKI? 

3. ALI V IZŠTEVANKI NASTOPAJO SAMO ŽIVALI? 

4. KDO PA ŠE NASTOPA? 

 

IZVAJAJ IZŠTEVANKO 

PREPRIČANA SEM, DA IMATE DOMA KAKŠEN PRIPOMOČEK, KATEREGA LAHKO UPORABIŠ KOT 

TOLKALO. V KUHINJI LAHKO POIŠČEŠ DVE ŽLIČKI ALI UPORABIŠ LESENO KUHALNICO IN 

POKROVKO, LAHKO UPORABIŠ DVE POKROVKI. IZŠTEVANKO IZGOVARJAJ GLASNO IN 

ENAKOMERNO, OB TEM PA IZŠTEVANKO SPREMLJAJ Z »DOMAČIM TOLKALOM.” ČE POTREBUJEŠ  

POMOČ, NAJ TI POMAGAJO STARŠI. 

UPAM, DA SI UŽIVAL V DANAŠNJEM MUZICIRANJU. 

LEPO VAS POZDRAVLJAM, UČITELJICA MEGI 

 

 



 

 

 

 



TEDENSKA NALOGA ZA ŠPORT ☺  

 

Dragi učenci. 

 

V mesecu aprilu običajno v šoli izvajamo gibalne naloge za športno vzgojni karton.  

Na spodnji povezavi si jih lahko ogledate naloge: 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI 

 

Spodaj so naštete naloge športno vzgojnega kartona in primeri nalog, ki jih opravite 

skupaj s starši. Ker nas čaka lepo vreme, jih poskusite izvajati zunaj. Aktivnosti prilagodite 

vremenu in zdravstvenemu stanju družine. V tem tednu vsak dan naredite nekaj vaj. 

 

1. Tek na 60m 
 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 

-tekanje po gozdu  

 
 

 

 

2. Tek na 600m 
 

 

Naloge: 

-lovljenje na travniku 

-tek v hrib in po hribu navzdol 
-daljši sprehod z odseki teka 
 
 

 

 

3. Poligon nazaj 

  

 

Naloge: 

-gibanje po vseh štirih (dlani, stopala) v vse smeri (naprej, 
nazaj, levo, desno) 

-oponašanje gibanj živali, ki hodijo po vseh štirih  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9PNb77rhVnI


4. Vesa v zgibi 
 

 
 

Naloge: 

-plezanje po drevesih ob prisotnosti/nadzoru staršev 

-plazenje po trebuhu (vlečemo se samo z rokama) 

 

 
 

5. Skok v daljino iz mesta 

 

 

Naloge: 

-sonožno preskakovanje črt na tleh  

-preskakovanje jarkov, bankin, debel na sprehodih 

-žabji poskoki 

-igra »Ristanc« 

-kolebnica 

 

 
 

6. Dotikanje plošče z roko/taping 
 

 
 

 
 

Naloga: 

-umikanje rok/dlani (igra dvojic, oseba 1 v paru drži dlani 
obrnjeni proti tlom pred sabo, oseba 2 ga »žgečka« po 
spodnji strani dlani. Ko se oseba 2 odloči, osebo 1 hitro, a 
nežno udari po hrbtni strani dlani. Naloga osebe 2 pa je, da 
dlani prej umakne.) 

 
 

7. Dvig trupa 
 

 
 

 

Naloge: 

-plezanje 

-plazenje 

-lazenje 

-skoki 
 

8. Kožna guba 
 

 

Naloge: 

-jej zdravo in z glavo 

-gibaj se 

 

 

  



9. Predklon 

 

Naloge: 

-joga za otroke (slike spodaj) 

 

 

10., 11. Telesna višina in teža  

 

Naloge: 

-jej zdravo in z glavo 

-gibaj se 

 

Joga za otroke: 

 

 

 

 

 


