
Urnik in dejavnosti za 2. a/p 
 

DAN: Četrtek, 26. 3. 2020 

Pozdravljeni! 
 

Hvala za lepa sporočila, fotografije in filmčke, ki ste jih poslali. Tako vidim, da 

vam gre delo dobro od rok, ste zelo ustvarjalni in pridni. Starši so gotovo zelo 

ponosni na vas, tudi jaz sem. Bravo! Mamice so bile prav gotovo zelo vesele 

vaših presenečenj, lahko jih vsak dan s čim razveselite in se jim zahvalite.  

 

Kaj pa vreme, vas je kaj presenetil sneg? Sedaj se lahko sankate, delate 

sneženega moža, angelčke, se kepate … Pazite le, da se boste toplo oblekli, da 

se ne prehladite.  

                                                           Učiteljica Andreja 

________________________________________________________________ 

1. ura  

SLJ: MALI OGLASI  

Pripravi si delovni zvezek .  

 

V delovnem zvezku GOSKA reši na strani 63 nalogo 4. in 5. Natančno si preberi 

navodila, ki so zapisana pri nalogah. Reši nalogi v delovnem zvezku, nato v 

pisanko zapiši naslov MALI OGLAS in današnji datum na zunanji rob. S 

pisanimi črkami prepiši en oglas iz DZ. Pazi na velike začetnice in ločila na 

koncu povedi ter natančen in pravilen zapis. 

 

**Kdor zmore in si želi, lahko reši tudi 6. Nalogo z *. 
 

2. ura 

MAT: DENAR, uporaba 

Pripravi si delovni zvezek . Danes boš rešil/a na strani 15 naloge 3., 4., 

5., 6., 7. 

− Oglej si izrezani "denar. Razvrsti ga na kupčke po enakih denarnih 

vrednostih.  

− Pri vsakem primeru najprej nastavi svoje izrezane bankovce in kovance in  

nato ob konkretnem prikazu reši naloge.  

Kako imenujemo takšno besedilo, kjer se nekaj prodaja, 

kupuje, zamenja, odda, podari…? Povedo, da so to 

oglasi. Kje še lahko najdemo oglase. Pripovedujejo o 

svojih izkušnjah z oglasi. 

Poišče oglase v časopisu in na spodnji povezavi. 

https://www.zivalnik.si/mali-oglasi/ 
 

https://www.zivalnik.si/mali-oglasi/


− Besedilne naloge reši po dogovorjenem postopku reševanja: PREBERI, 

OBKROŽI POMEMBNE PODATKE,  PODČRTAJ VPRAŠANJE, 

NARIŠI, ZAPIŠI RAČUN IN ODGOVOR. 

− Izrezani denar boš še rabil/a pri naslednjih nalogah, zato ga skrbno 

pospravi, da ga ne izgubiš. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. in 4. ura 

SPO: ZDRAVA PREHRANA, utrjevanje         (učbenik stran 10) 

V torek smo ponovili kako skrbimo za svoje zdravje, danes pa bomo ponovili še 

več o zdravi prehrani. Reši učni list (PRILOGA 1). Če imaš možnost, lahko učni 

list natisneš in potem rešiš. Če te možnosti nimaš, pa na vprašanja odgovori le 

ustno, še boljše pa bo, če boš odgovore zapisal v zvezek za SPO (zastava). Poleg 

nalog pošiljam tudi rešitve za vaše starše, da bodo v pomoč pri pregledovanju 

nalog. 

 

5. ura 

GUM: R. Krajnčan: ZUM ZUM ZUM 

Pesmico Zum zum zum poslušaj, ponovi besedilo, jo zapoj in zapleši ob 

posnetku na spodnji povezavi.  

Besedilo pesmice imaš spodaj na listu (PRILOGA 1). Če imaš možnost jo 

natisni in nalepi v zvezek za GUM, zraven še nariši. Če te možnosti nimaš, 

zapiši samo naslov:  

ZUM ZUM ZUM  

                                                                  Romana Krajnčan 

Spodaj nariši! 

 

Ples Zum zum zum  https://www.youtube.com/watch?v=ayCLci4JIt4 
 

Uspešno delo in prijeten dan, ti želimo tvoje učiteljice. Ostani zdrav! 

                                               

OB TEM NAJ TE OPOZORIM, DA SE V TEH DNEH 

PRAVEGA DENARJA NE DOTIKAJ, SAJ SE Z 

DENARJEM  LAHKO PRENAŠAJO TUDI DROBNI 

ORGANIZMI! V PRAVE TRGOVINE RAJE NE 

ZAHAJAJ IN OSTANI DOMA! LAHKO PA SE IGRAŠ 

TRGOVINO DOMA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ayCLci4JIt4


 
                                                                                                               PRILOGA 1 
ZDRAVA PREHRANA (učbenik stran 10) 

Kaj pomeni zdrava prehrana? 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

Katere obroke moraš vsak dan zaužiti pri zdravem prehranjevanju? 

 
1. __________________________  

            
       2. ___________________________ 
 

3. __________________________  
                  

4. ___________________________ 
 

5. __________________________ 
  

Sošolec Jakob se v šoli velikokrat slabo počuti. Je zelo utrujen in zaspan, saj zvečer 
dolgo gleda televizijo. Ker zjutraj pozno vstane, nima časa zajtrkovati. V šoli pa komaj 
čaka, da bo malica, saj je zelo lačen. V popoldanskem času se redko odpravi ven, saj 
svoj prosti čas raje preživlja za računalnikom. 
Kaj meniš, zakaj se Jakob v šoli slabo počuti? 
Kaj bi predlagal Jakobu, da bi se bolje počutil? Predloge napiši v obliki miselnega vzorca. 
(napiši okrog naslova v krogu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREDLOGI ZA 

JAKOBOVO BOLJŠE 

POČUTJE 



S pomočjo prehranske piramide sestavi zdravo kosilo. 

        
 

 

 

 

 
  

 

Rešitve (za starše) 

Kaj pomeni zdrava prehrana? 
Zdrava prehrana pomeni, da zaužijem vsak dan pet obrokov, da jem raznoliko hrano, da 
pojem toliko, kot porabim, in da jem hrano, ki ni presladka, preslana ali premastna. 

  
 

Katere obroke moraš vsak dan zaužiti pri zdravem prehranjevanju? 
1. ZAJTRK      2. MALICA   3.KOSILO     4.MALICA     5.VEČERJA 

  

 

 
Prehranska piramida nam pove, katera živila moramo pogosteje vključiti v naše jedilnike in 
katera bolj poredko. (učbenik stran 10) Za naše zdravje sta pomembna tudi tekočina in 
gibanje. Učenec s pomočjo piramide sestavi jedilnik za zdravo kosilo.  
Pri zadnji nalogi uporabi svoje znanje v praktični situaciji. Otrok naj sam oblikuje nasvete 
za Jakoba, na primer: Pojdi spat ob osmih zvečer, da se boš naspal. Vstani prej, da boš imel 
čas za zajtrk. Popoldne pojdi ven, ker je gibanje zdravo. 

 



 PRILOGA 2 

                          Zum zum zum  

                                                          Romana Krajnčan 
 

Zum zum zum, 

zum zum zum, 

zum zum zum zum. 

2-krat ponoviš refren 

 

Sem čebelica igriva, 

ki s prijateljčki odkriva, 

danes travnik, jutri gozd, 

cvetno čašo, sladek grozd. 

V naši družbi je veselo, 

s čmrlji, murenčkom, čebelo, 

vsak je močen, zdrav in zbran, 

v šoli in doma vsakdan. 

Zum zum zum, 

zum zum zum, 

zum zum zum zum. 

2-krat ponoviš refren 

 

Ta čebelica igriva, 

ki s prijateljčki odkriva, 

danes travnik, jutri gozd, 

cvetno čašo, sladek grozd. 

V naši družbi je veselo, 

s čmrlji, murenčkom, čebelo, 

vsak je močen, zdrav in zbran, 

v šoli in doma vsakdan. 

Zum zum zum, 

zum zum zum, 

zum zum zum zum. 

2-krat ponoviš refren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem čebelica igriva, 

ki s prijateljčki odkriva, 

danes travnik, jutri gozd, 

cvetno čašo, sladek grozd. 

Se igramo in lovimo, 

vse prehlade prepodimo, 

pridi z nami tudi ti, 

iz panja zdravje se cedi 

 

Zum zum zum, 

zum zum zum, 

zum zum zum zum. 

2-krat ponovi 


