
Navodila za torek, 7.4.2020: 
 

ŠPO: ŠPORT, ki so ga pripravili naši športniki 

Na spletni strani šole med GRADIVO-m ZA UČENJE NA DALJAVO za 2. razred poišči:  

 Smernice in šport (1.triada 4.teden) 

 
SLJ: PREVERIM SVOJE ZNANJE 

V delovnem zvezku za slovenščino na strani 44 preberi pogovor med Lili in Binetom in z njima 
ponovi vse, kar si se v sklopu Pomlad naučil-a. 
Na strani 45 pa sledi preverjanje tvojega znanja. Čakata te dve nalogi:  

1. naloga – dopolni slike in primerjaj lastnosti bitij (npr. hiter, hitrejši, najhitrejši). 
2. naloga – preberi besedili v okvirju. Pod besedili dopolni povedi Bineta in Lili, kaj 

opisujeta. 
*Po opravljenem preverjanju znanja premisli, kako ti je šlo in prilepi čebelico iz priloge. Rezultate 

ti lahko preverijo starši in tudi oni nalepijo čebelico na mesto učitelja. 

 
 

MAT: ODŠTEVAM DO 100 (DE-E=D) 
Najprej boš ponovil-a kar smo se že naučili.  

 Kako se imenujejo števila v računu odštevanja? 
   

  ZMANJŠEVANEC  -   ODŠTEVANEC   =    RAZLIKA 

               75             -               5             =        70                 Skico prepiši v zvezek. 

 Besedilne naloge 
Zdaj pa reši nekaj besedilnih nalog. Dobro preberi vsako nalogo, oblikuj račun, ga zapiši v zvezek 

in ga izračunaj. Pri računanju si pomagaj s konkretnim materialom ali stotičnim kvadratom, 

uporabni so tudi prstki.  Odgovor ustno povej. Nalog ne prepisuj. 

http://seminarwp.splet.arnes.si/files/2020/03/Smernice-in-%C5%A1port-1.triada-4.teden_.pdf


1. Na maratonu je nastopilo 87 tekačev. 7 tekačev ni prišlo do cilja.  
Koliko tekmovalcev je priteklo do cilja? 

 

2. Cvetličarka mora narediti 36 šopkov. 6 šopkov je že naredila.  
Koliko šopkov mora še narediti? 

 

3. Očka je spekel 25 palačink. Jana je pojedla 3 palačinke, Nejc pa 2 palačinki.  
Koliko palačink je še ostalo?  
Koliko palačink bo pojedel očka, če bo pojedel polovico preostalih palačink? 
 

 Zdaj pa k nalogam v delovni zvezek. 
 

DZ str.75, nal. 4 
Čim bolj samostojno izračunaj račune. 
 

DZ str.76, nal.5-7 
Natančno preberi naloge z besedilom, zapiši ustrezen račun in odgovor. 
 

Ponovim 
Samostojno izračunaj račune seštevanja. 
 

Ob koncu naj ti nekdo pregleda pravilnost rešitev. 

 

SPO: VPLIVAMO NA NARAVO   Učbenik za okolje/84,85 

Ta teden bomo ponovili, kaj smo se do sedaj naučili o temi, kako lahko človek s svojimi dejanji 
vpliva na naravo.  
 

Najprej si oglej risanko na povezavi: https://4d.rtvslo.si/arhiv/lepsi-
svet/174625338?fbclid=IwAR3LvHhq2gwTKcTSDxId5xvF1klI0FQVyXxGm8eabR8hR6ivS6vregFF
7P4 
 

Zato zdaj dobro premisli in po svoji moči odgovarjaj na naslednja vprašanja. 
- Ali si si že kdaj ogledal-a smučarske skoke v Planici? Ali si bil-a na kakšni drugi prireditvi, npr. 

gledališki predstavi, koncertu, v kinu, ...? Si tam jedel-a in pil-a? Kam si odnesel-a papir in 
plastenke? ... 

- Si dobro premislil-a? Zdaj pa te vabim, da odpreš učbenik za okolje (Mladinska knjiga najdeš 
ga tudi na spletu na portalu www.ucimte.com). 
 

Delo z učbenikom (U/84–85) 
- Preberi si vprašanji v oblačku ZA ZAČETEK  in razmisli ter odgovori nanju. 
- Zdaj pa si oglej  veliko fotografijo in odgovori na vprašanja pri PIKAPOLONICI  . 
- Malo razmisli in poskusi odgovoriti /tvoje razmišljanje. 

Kateri kraj v našem domačem okolju bi predlagal turistom, da ga obiščejo? Zakaj? ... 
 

Delo z učbenikom (U/84 spodaj) 
- Preberi zapis v U/84 spodaj in v okvirčku pod skakalnicami.  
 

Delo z učbenikom (U/85 spodaj) 
- Zdaj pa si natančno oglej fotografije in preberi zapise v učbeniku ter razmisli in odgovori.  

Kdo so ljudje na fotografijah? Kaj delajo? Ali imamo tudi mi javne uslužbence? Kako skrbijo 
za naš kraj? ... 

 
Za konec po še: https://4d.rtvslo.si/arhiv/bine/162556423 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lepsi-svet/174625338?fbclid=IwAR3LvHhq2gwTKcTSDxId5xvF1klI0FQVyXxGm8eabR8hR6ivS6vregFF7P4
https://4d.rtvslo.si/arhiv/lepsi-svet/174625338?fbclid=IwAR3LvHhq2gwTKcTSDxId5xvF1klI0FQVyXxGm8eabR8hR6ivS6vregFF7P4
https://4d.rtvslo.si/arhiv/lepsi-svet/174625338?fbclid=IwAR3LvHhq2gwTKcTSDxId5xvF1klI0FQVyXxGm8eabR8hR6ivS6vregFF7P4
http://emm.mkz.si/link.php?M=2368705&N=12085&L=4311&F=H
https://4d.rtvslo.si/arhiv/bine/162556423

