
URNIK   14. 4. 2020 – 17. 4. 2020 

DAN 
ŠOLSKO DELO  2. RAZRED   

PONEDELJEK 
13.4.2020 

VELIKONOČNI PONEDELJEK 
 

TOREK 
14.4.2020 
 

SLJ:  Učni list BESEDE – PREVERJANJE. Reši naloge sam/sama.  Na mizi imaš le navaden svinčnik in 
radirko. Ko končaš ti starši poslikajo in pošljejo učiteljici, da pogleda. 
Prepis in branje pisanih črk. 
MAT: Prepis lista PONOVIMO v zvezek. Pripravi si vse kar piše na navodilu. Ko končaš vzemi še delovni 
zvezek, odpri na strani 76 in reši naloge.  
Ne pozabi, kaj smo se naučili pri reševanju besedilnih nalog.   
Račun + odgovor na vprašanje v celih povedih. 
ŠPO: Vaje za športno vzgojni karton. Izberi si vaje in jih naredi. 
TJA: Glej navodila. 

SREDA 
15.4.2020 

 

SLJ:  Reši naloge v delovnem zvezku na strani 54, 55 - MARTIN JE ZBOLEL.  
Odgovori v celih povedih in ne pozabi na veliko začetnico na začetku povedi. 
MAT: Odštevam DE- E = DE. Poišči delovni list in sledi navodilom. Vse delaj s palčkami. 
Ko končaš s prepisom v zvezek si pripravi delovni zvezek na strani 77 in reši naloge. 
Reši tudi na strani 78 samo naloge 9, 10. Vse račune nastavi s palčkami.  
SPO:  Oglej si posnetek KAKO POTUJE HRANA PO NAŠEM TELESU. 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174532587 
Pripravi si zvezek za okolje in peresnico. Prejšnji teden si spoznaval/spoznavala, kje ležijo notranji 
organi MOŽGANI, SRCE, JETRA, ČREVESJE, PLJUČA.  Na učnem listu si o njih tudi preberi.  
Vse prepiši v zvezek za okolje. 
ŠPO: Vaje za športno vzgojni karton. Izberi si vaje in jih naredi. 
 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/od-popka-do-zobka/174532587


URNIK   14. 4. 2020 – 17. 4. 2020 

ČETRTEK 
16. 4. 2020 

KULTURNI DAN ( glej navodila) 

PETEK 
17. 4. 2020 

SLJ:  Mala in velika pisana črka H. 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/h 
Oglej si še TOMAŽEV SVET – DOGOVOR Z ZOBOZDRAVNICO.. 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=48-49 
Kliknite na znak film, desno od naslova in posnetek se bo predvajal. 
Po ogledu reši naloge na strani 49, 50. 
MAT:  Reševanje besedilnih naloge na strani 78. 
LUM: Pripravi sadno – zelenjavno malico in pri tem ustvarjaj.Začni z večjimi deli in dodajaj manjše. 

        
GUM: Veš kaj so to PIHALA? To so skupina glasbil. Na ta glasbila igramo tako, da vanje pihamo. 
Poslušaj naslednja pihala: (Ne rabiš poslušati celih posnetkov, samo toliko, da slišiš, kakšen zvok ima 
določeno glasbilo). 
PREČNA FLAVTA: 
https://www.youtube.com/watch?v=zKTS95KOrOI 
TRSTENKA 
https://www.youtube.com/watch?v=CBeEoWVTFcY 
KLJUNASTA FLAVTA 
https://www.youtube.com/watch?v=zlrh7dL-XIw 
 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/h
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=48-49
https://www.youtube.com/watch?v=zKTS95KOrOI
https://www.youtube.com/watch?v=CBeEoWVTFcY
https://www.youtube.com/watch?v=zlrh7dL-XIw


URNIK   14. 4. 2020 – 17. 4. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLARINET 
https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE 
 
Po poslušanju reši še učni list in ga prilepi v zvezek ptiček. 

 
SOBOTA  
NEDELJA 

UŽIVAJ NA SONCU. 
 
VADI BRANJE: Branje z razumevanjem. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 34, 
35.(PIKAPOLONICA) 

https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE


URNIK   14. 4. 2020 – 17. 4. 2020 

 

KULTURNI DAN, Četrtek, 16. 4. 2020 

1., 2., 3., 4. razred POŠ Laze 

Danes je pred vami kulturni dan. 

Med spodnjim gledališkimi predstavami, v katerih nastopajo otroci, si izberite eno ter si jo poglejte ( lahko si jih ogledate 

tudi več). 

Ne pozabite na kulturno obnašanje. 

Lahko se tudi kulturno oblečete in uredite frizuro 

RDEČA KAPICA  (Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj) 

https://www.youtube.com/watch?v=iwJXKKkp6Ds 

SNEGULJČICA IN 7 PALČKOV (Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj) 

https://www.youtube.com/watch?v=WduvR7hO16I 

ŽOGICA NOGICA (Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj) 

https://www.youtube.com/watch?v=xJx7hdvplWs 

KEKEC (Osnovna šola Preserje pri Radomljah) 

https://www.youtube.com/watch?v=l0iWAuLUut8     

Lep kulturni dan, Iris in Mitja                                           

https://www.youtube.com/watch?v=iwJXKKkp6Ds
https://www.youtube.com/watch?v=WduvR7hO16I
https://www.youtube.com/watch?v=xJx7hdvplWs
https://www.youtube.com/watch?v=l0iWAuLUut8

