
Petek, 3. 4. 2020 

Dragi drugošolčki, prebili smo se skozi še en teden učenja na daljavo. Bravo, 

ponosna sem na vse vas. Zakaj? Ker mi vsi sporočate, da pridno delate in da 

vse naloge uspešno rešite. Hvala za vsa vaša prijazna sporočila in fotografije 

vaših izdelkov in vas samih pri delu. Super ste.  

Danes je petek in ob petkih je na vrsti … PRAVLJICA!!!  

Pravljico najdeš na spodnji povezavi in lahko jo s starši berete izmenično kar z 

računalnika. Če pa je to zate pretežko, jo lahko natisnete in jo preberete z lista.  

Kaj pomeni izmenično branje: Izmenično pomeni, da bereš nekaj časa ti, nekaj 

časa nekdo drug, na  primer očka ali mamica. Lahko berete tudi tako, da 

prebereš najprej ti celo pravljico za bralno vajo. Potem pa ti počivaš, za nagrado 

pa nekdo bere tebi, da lahko uživaš v super zgodbici.   

http://www.epravljice.si/mala-rdeca-koklja-stran4.html 

Spoštovani straši. Namesto predlagane pravljice lahko izberete tudi kakšno drugo pravljico, ki jo 

imate doma, da se izognete tiskanju daljšega besedila.  

 

MALA RDEČA KOKŠKA 

Mala rdeča koklja je čas najraje preživljala na dvorišču, kjer je na svoj 
kokljast način brskala za črvi – debelimi, slastnimi črvi. 
 

Oboževala je debele, slastne črve in bila prepričana, da je zdravje njenih 
otročičkov odvisno od njih. Takoj ko je kakšnega našla, je zaklicala: "Ko-

ko-dak!" in piščančki so se hipoma zbrali okoli nje, da bi dobili kak grižljaj. 
 

Da, mala rdeča koklja je bila zelo zaposlena koklja. 

 

Vsekakor bolj od lene mačke – ta je cele dneve samo poležavala in se ni 
niti toliko pretegnila, da bi pregnala podgano, ki je tekala sem ter tja po 

dvorišču, kakor se ji je zahotelo. 
 

Kar pa se tiče pujsa, ki je živel v svinjaku – on ni maral za nič, samo da je 

lahko jedel in se redil. 
 

Nekega dne je mala rdeča koklja našla zrno, pšenično zrno. Ker je bila 

tako vajena črvov, je bilo to zanjo nekaj povsem novega. Nežno ga je 
začela kljuvati, upajoč, da bo prišlo ven kaj okusnega. Ugotovila je, da 

http://www.epravljice.si/mala-rdeca-koklja-stran4.html


zrno prav v ničemer ni podobno črvom. 
 

 

Vsenaokrog je začela spraševati, kaj naj bi to bilo. Ugotovila je, da je zrno 

pšenično in če se posadi, zrase pšenica. Iz pšenice se potem napravi moka 

in iz moke kruh. Zanimivo! 
 

Ko je vse to odkrila, je vedela, da bi se spodobilo zrno posaditi. A ker je 
bila sama tako zaposlena z iskanjem črvov za svojo družino, ni imela časa. 

 
Takoj se je spomnila na pujsa, ki je imel časa na pretek, in mačko, ki cele 

ljube dni ni imela nič za početi, in podgano, ki ni vedela, kaj bi sama s 
sabo, ter zaklicala: "Kdo bo posadil zrno?" 
 

Pujs je rekel:"Jaz ne." 

Mačka je rekla:"Jaz ne." 

In podgana je rekla:"Jaz tudi ne." 

 

"No," je rekla mala rdeča koklja: "Potem bom pa jaz." In je. 

Nato je nadaljevala s svojimi vsakodnevnimi opravki, kar je pomenilo brskanje za 

črvi in hranjenje piščančkov. 

 

Poletje je minilo, kot bi švignil. In medtem ko so pujs, mačka in podgana lenarili 

ter se redili, je pšenica zrasla tako visoko, da je bila nared za žetev. 

 

Tako je nekega dne mala rdeča koklja opazila, da je klasje zrelo. Takoj je 

zaklicala: "Kdo bo požel pšenico?" 

 

Pujs je rekel:"Jaz ne." 

Mačka je rekla:"Jaz ne." 

In podgana je rekla:"Jaz tudi ne." 



 

"No," je rekla mala rdeča koklja: "Potem bom pa jaz." In je. 

Vzela je srp in švuš-šviš-švaš - pšenica je bila požeta. Zdaj jo je bilo treba 
še zmlatiti. 

 
Vendar ni šlo tako zlahka, kajti prikorakala je četica bučnih piščančkov, ki 

so z glasnim čivkanjem izjavljali, da se počutijo zapostavljene. 
 

Uboga mala rdeča koklja je bila vsa zbegana. Čutila se je dolžno poskrbeti 

za svoje otročičke, a tudi za pšenico ji ni bilo vseeno. Kaj naj naredi? 

 

Ni ji preostalo drugega, kot da zakliče: "Kdo bo zmlatil pšenico?" in upa na 

najboljše. 

Ampak pujs je zakrulil: "Jaz ne." 

Mačka je zamijavkala: "Jaz ne." 

In podgana je zacvilila: "Jaz tudi ne." 

 

"No," je malce razočarana rekla mala rdeča koklja: "Potem bom pa jaz." In je. 

Seveda je najprej nahranila svoje piščančke, ko pa jih je spravila k 
zasluženemu popoldanskemu spancu, se je lotila mlatenja pšenice.  

                       
Nato je zaklicala: "Kdo bo nesel pšenico k mlinarju, da iz nje napravi 

moko?" 
 

Pujs je rekel:"Jaz ne." 
Mačka je rekla:"Jaz ne." 

In podgana je rekla:"Jaz tudi ne." 
 

Mali rdeči koklji ni prestalo drugega, kot da reče: "Potem bom pa jaz." In 
je. 

 



Vzela je vrečo in se odpravila do mlina. 
 

Mlinar je zmlel pšenico ter vrnil vrečo čudovite bele moke. G. Koklja se je 
nato počasi odpravila domov. Spotoma ji je uspelo, kljub težkemu tovoru, 

ujeti nekaj slastnih, debelih črvov. 
 

Enega je celo shranila za svoje otročičke. Te rumene puhaste kroglice so 

bile zelo vesele njenega prihoda. Še toliko bolj, ko so dobile darilo v obliki 

slastnega črva. 

Po koncu tega precej napornega dne se je  Koklja umaknila v svoje spalne 
prostore. K počitku se je odpravila prej kot po navadi, saj je bila zelo 

utrujena. 
 

Z veseljem bi tudi naslednjega jutra malo dlje spala, vendar so njeni 

piščančki, ki so takoj, ko se je prikazalo sonce, začeli živahno pozdravljati 
dan, pregnali vsakršno upanje na takšno razkošje. 

 
Zaspano je napol odprla eno oko in že ji je prišlo na misel, da bo to dan, 

ko bo treba iz moke nekako narediti kruh. 
 

Nikoli še ni pekla kruha, čeprav ga, seveda, lahko speče vsakdo, ki 

pazljivo sledi receptu. Prepričana je bila, da zmore. 
 

Ko se je očedila ter nahranila otročičke, je poiskala pujsa, mačko in 
podgano. 

 
Še zmeraj upajoč, da ji bodo pomagali, je zaklicala: "Kdo bo spekel kruh?" 
 

A njeni upi so se ponovno razblinili, kajti pujs je rekel: "Jaz ne." 

Mačka je rekla: "Jaz ne." 

In podgana je rekla: "Jaz tudi ne." 

 

In ponovno je mala rdeča koklja rekla: "No, potem bom pa jaz." In je. 

Nadela si je svež predpasnik ter čisto kuharsko kapo. Najprej je – tako, 

kot je treba – zmesila testo. Ko je testo vzšlo, ga je razdelila na tri 
hlebčke in vstavila v pečico. 

 
In kaj so ves ta čas počeli pujs, mačka in podgana? Mačka je leno 

opazovala ter se neprestano hihitala, domišljava podgana si je pudrala nos 
in se občudovala v ogledalcu, pujs pa je v svojem kotičku glasno smrčal. 
 

Naposled je prišel veliki trenutek. Po zraku je zavel slasten vonj sveže 
pečenega kruha, ki so ga duhali vsi prebivalci dvorišča. 

Mala rdeča koklja se je počasi odpravila proti izvoru vsega tega 



navdušenja. 

            
Čeprav je bila videti povsem mirna, ji je v resnici srce močno razbijalo. Z 

veliko težavo je brzdala svoje navdušenje. Ni vedela, ali je kruh uspel, 
toda kakšno veselje – iz pečice so prišli trije popolni rjavi hlebčki. 
 

Potem je, verjetno zato, ker ji je prešlo že v navado, zaklicala: "Kdo bo 
pojedel kruh?" 

 
Vse dvoriščne živali so si začele oblizovati usta. 

 
Pujs je rekel: "Jaz bom." 

Mačka je rekla: "Jaz bom." 

In podgana je rekla: "Tudi jaz bom." 
 

Toda mala rdeča koklja je rekla: "Ne, ne boste. Jaz bom." In je. 
 

 

KONEC 

 



ANGLEŠČINA – 2. RAZRED 

Petek, 3. 4. 2020 

Hrana - vegetables 

Dragi učenec, draga učenka! 

Danes boš utrdil svoje znanje o hrani iz preteklih ur. 😊 

1. Ob posnetkih besed za zelenjavo ponovi besedišče: 
a) Poslušaj in ponovi. 
b) Zapri oči, poslušaj in povej, katera zelenjava je bila poimenovana. 
 

Potato: https://www.youtube.com/watch?v=B_4qtLNUTfk  
 

Tomato: https://www.youtube.com/watch?v=ZqEkHPxqP2Y  
 

Onion: https://www.youtube.com/watch?v=TyV7TBhX92M  
 

Broccoli: https://www.youtube.com/watch?v=jegZ29DGDRQ  
 

Carrot: https://www.youtube.com/watch?v=8KzX2sozzDY  
 

Corn: https://www.youtube.com/watch?v=Auv4mf5pA_E  
 

Beans: https://www.youtube.com/watch?v=BlGh5yTFSeQ  
 

Pea: https://www.youtube.com/watch?v=2PVWzGS2Vk4  
 

Lettuce: https://www.youtube.com/watch?v=15F85JO9WuY  
 
 

2. Fruit and vegetables: 
a) Odgovori na vprašanje »Do you like corn/potato/broccoli/lemon/apple itd.« >> »Yes, I do.«  ali »No, I don't.« 
b) Odgovori na vprašanje »What's your favourite fruit/vegetable?«  >> »My favourite fruit/vegetable is …« 

 
Vprašanja zastavi staršem, bratcem, sestricam itd. 
 

3. Poslušaj pesmico na spodnji povezavi. Če imaš čas, tudi večkrat. 😊 
 
 Namenjena je utrjevanju zelenjave, ki si se jo naučil, hkrati pa boš spoznal še nekaj nove.  
 
Vegetable song: https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 
 

Si spoznal še kakšno novo vrsto zelenjave?? 😊  Tisto, ki si si jo zapomnil, nariši v zvezek. Zraven zapiši tudi besedo 
(prepiši jo iz posnetka). 



SPO: Navodila za uro so bila podana v ponedeljek. Spomnite se še kdaj, 

ko ste z otrokom zunaj, da poimenujete cvetice, okrasno grmičevje, 

drevesa, morda ptice, ki jih vidite. Bodite pozorni, kdaj boste prvič slišali 
kukavico. Naj bo z vami pri delu na vrtu. Opazujte vreme, temperaturo, 

vremenske spremembe, prebujanje narave. Naj doživi letošnjo pomlad z 
vsemi čutili. 

 
DODATNI POUK:  
Starši: vaja ni obvezna, priporočam jo kot poučno in zabavno nalogo za čas, ko je 

otrokom dolgčas. 

 
                                         RAZISKUJEMO MILNE MEHURČKE 

1. ) Ali veš, kako nastane milni mehurček? 

3.) Kaj je znotraj njega? 

BODI RAZISKOVALEC IN OPAZUJ MEHURČEK! 

Pokrij mizo s plastično vrečko, lahko tisto za smeti. V posodici naredi milnico 

iz vode in malo čistila za pomivanje posode. Dobro je, da ti pri tem nekdo 

pomaga. 

 

 Zlij eno  milnice na pogrnjeno mizo in z roko podrgni po nastali 

lužici, da se bo milnica začela peniti.  

S   pihaj v milnico tako, da narediš . Opazuj svoje poskuse. Kdaj ti 

uspe narediti velik mehurček? Kdaj mehurček poči?   

Ko mehurček poči, lahko izmeriš njegovo sled.  potegneš čez sredino 

sledi mehurčka takole: . Naredi več mehurčkov in ugotovi, kateri je bil 

največji.  

1. mehurček ___________ cm                      

2. mehurček ___________ cm 

2.  mehurček ___________ cm                     

Katere barve opaziš na površini mehurčka? Pobarvaj mehurček z ustreznimi 

barvami. Kdaj vidimo v naravi takšne barve? 



                                              

Če najdeš v družini še koga, ki bi s tabo pihal mehurčke, lahko tekmujeta, kdo 

bo naredil največji mehurček. 

 

To je za ta dan in ta teden vse. JUPIIII, VIKEND!  

LEPO SE IMEJ IN VELIKO SE SMEJ. 

 
Učiteljica Tončka 


