
Urnik in dejavnosti za 2. a/p 
 

DAN: Torek, 31. 3. 2020 
 

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

                                               
1. ura  

SLJ: OGLAS, razumevanje prebranega besedila 

Pripravi si delovni zvezek . V delovnem zvezku GOSKA reši naloge na 

strani 64, 65.  

1. V letošnjem šolskem letu smo spoznali veliko novih pregovorov. Preberi 

spodnje pregovore o živalih. Ob vsakem prebranem pregovoru tudi pojasni, kaj 

pomeni. Če poznaš še kakšen pregovor o živalih, ga povej staršem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Preberi spodnjo pripoved, lahko ti jo preberejo tudi starši. 

 

 

 

 

 

 

3. Delo v DZ, str. 64, 65 

Samostojno preberi oglas. Najprej ustno odgovori na vprašanja, nato odgovore 

poišči v besedilu in jih podčrtaj ter zapiši. Če je potrebno oglas preberi večkrat. 

Piši s pisanimi črkami. Pazi na velike začetnice in pike ter natančen in pravilen 

zapis. 

Reši še ostale naloge, ki so namenjene preverjanju razumevanja prebranega 

besedila. 

**Če želiš lahko rešiš tudi nalogo z *. Prepiši poved, ki opisuje prelepo kravo. 

Kravo lahko tudi narišeš. 

 

 Pes, ki laja, ne grize.  

 Osel gre samo enkrat na led.  

 Kjer osel leži, tam dlako pusti.  

 Ena lastovka še ne prinese pomladi. Ponoči je vsaka krava črna.   

 Mi o volku, volk iz gozda. 

 Bolje vrabec v roki, kot golob na strehi. 

 Tudi slepa kura zrno najde. 

Neko jesen, ko je bila paša na planinah končana,  so pastirji prignali krave v dolino. 

Priredili so velik kravji bal, veselico po koncu planinske paše. Medtem, ko so pastirji 

veselo rajali s svojimi pastiricami, se je lepa krava Muka sprehajala in si ogledovala 

stojnice. Zagledala je oglas, ga prebrala in onemela. 

 



 

 

2. ura 

TJA:   

                                              Pozdravljeni učenci! 

Upam, da pridno opravljate naloge, ki vam jih pošiljam. V kolikor imate kakšno 

vprašanje, ali česa ne razumete, mi starši lahko pišejo na moj elektronski naslov  

(sara.senica@os-smihel.si). Z veseljem vam bom pomagala. 

Zdrav pozdrav!                                                                               teacher Sara 

 

− Poslušaj posnetek  https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo 

Slišal si nove besede.  

Kako poveš po angleško, da imaš nekaj rad?  

 I like an apple. /RAD IMAM JABOLKO./ 

 I like a banana. /RAD IMAM BANANO./ 

 Ponovno poslušaj posnetek.  

 

− Poslušaj posnetek Fruit names 

https://www.youtube.com/watch?v=9VjqnaFSn9Y 

Večkrat ga poslušaj, da si boš bolje zapomnil nove besede. 

 

 

3. ura 

ŠPO: AEROBIKA 
Danes te čaka aerobika.  

Aerobika je skupinska telovadba, ki jo izvajamo ob glasbi. Navodila so v 

angleščini, zato ne boš razumel/razumela vsega, vendar nič hudega, ti samo 

ponavljaj za učiteljico in učenkama. 

https://www.youtube.com/watch?v=VUeVnwxQLv4 

Če pa zunaj sije sonček, hitro skoči še na za zdravo telo. 
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4. ura (zamenjava ure SPO z MAT iz prejšnjega petka) 

MAT: DENAR, utrjevanje znanja  

Pripravi si delovni zvezek . Danes boš rešil/a na strani 17 nalogo 3. in 4. 
 

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

reši naloge.  

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

pospravi, da ga ne izgubiš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ura  

GUM: A. GRETRY: OSEL IN KUKAVICA 

Zapoj pesem ZUM ZUM ZUM, ki smo se jo učili prejšnji teden, zraven lahko 

tudi zaplešeš. Pesem najdeš na spodnji povezavi, da ti bo šlo lažje.  

 

Danes se boš naučil/a novo pesem OSEL IN KUKAVICA. Najprej pesem samo 

pozorno poslušaj 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 v zvezek samo naslov:  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nauči se besedilo pesmi, kot smo se ga učili v šoli (preberi – ponovi) .  

- Večkrat poslušaj pesem in ob tem utrjuj besedilo in melodijo pesmi. 

- Besedilo spremljaj z udarjanjem na klop in ploski. 

 
 

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. 

 

                                   OSEL IN KUKAVICA                              31. 3. 2020 

                                                                   

                                                                                A. GRETRY 

                                          

                                                 Spodaj nariši! 
 



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

Pesem Osel in Kukavica: https://www.youtube.com/watch?v=zxwiTIMxFsI 

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


                                   

                                                                                                                               PRILOGA 1  

 

Osel in kukavica 

  
Osliček gre v gozdiček, 

v gozdiček na sprehod. 

Pa kukavica ptica 

prikuka mu čez pot. 

Ponaša se in vpraša, 

če peti zna gospod. 

  

A sivec ni plašljivec, 

strašiti se ne da. 

Postavi se v goščavi, 

zarjove svoj »I-A«. 

A ptica z njim narica 

»KU – KU«, kar se le da. 

  

Kričala, tekmovala, 

kdo bolj in dalj vzdrži. 

To šalo poslušalo, 

veliko je ljudi. 

Smejali se, dejali: 

»Lepo pa ravno ni«. 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


