
Dragi starši in učenci 2. a! 

Pripravljeno imate gradivo za torek, 24. 3. 2020. 

Upam, da vam gre delo dobro od rok. Če imate pri delu kakršnekoli težave, 

vprašanja, razmišlanja...mi napišite. Z veseljem vam bom odgovorila in po svojih 

najboljših močeh pomagala, da bomo skupaj še bolj uspešni! 

Pazite nase, na svoje in ostanite zdravi! 

Lepo vas pozdravljam! 

Branka Kavaš 

SLJ – 2 uri 

SDZ 2. del – stran 30 in 31 -  ZANIMIVOSTI O ŽIVALIH 

1. ura 

Pri tej nalogi boste spoznali zanimivosti o živalih, a bo delo potekalo nekoliko drugače.  To 

pomeni, da najprej preberite vprašanja na strani 31 

in odgovor – podatek poiščite v besedilu na strani 

30 in ga podčrtajte. Nato ta podatek prepišite v 

preglednico. Napišite samo željeni podatek in ne 

cele povedi.  

Ko boste to naredili, pa preberite celotno besedilo, zanimivosti o živalih na 30 strani dvakrat 

glasno in enkrat tiho in s tem ste opravili tudi 

današnjo bralno vajo.  

2. ura 

V zvezek z vmesno črto odgovorite na vprašanja o rogačih. Pišite z malimi tiskanimi črkami. 

Potrudite se pri pisavi (pišite v pravilni smeri, od 

črte do črte, pravilno držite svinčnik). Pazite na 

veliko začetnico na začetku povedi in piko na koncu 

povedi.Napišite samo odgovore in ne prepisujte 

vprašanj.  

 

Ali imajo rogači rogove?  

Po čem so dobili rogači ime?  

Za kaj rogači uporabljajo klešče?  

Ali so klešče nevarne? 

 

Za tiste, ki to želijo in imajo možnost: L AHKO ŠE SAM POIŠČETE KAKŠNO ZANIMIVOST O ŽIVALIH IN 

JO Z MALIMI TISKANIMI ČRKAMI ZAPIŠETE V ZVEZEK Z SPOZNAVANJE OKOLJA. 

 



MAT 

Računam z Lili in Binetom 2. del stran 21. 

GUM 

Zapojte esmico Pleši, pleši črni kos. Lahko si pomagate s spletno stranjo Lili in Bine – Šolska 

ulica 1-2, Glasbena umetnost, Pesmice 2 ali jo poiščete na spletu.  Če nimate te možnosti, pa 

zapojte pesem, ki vam je najbolj všeč ali jo najbolje znate. Pomembno je, da tudi s pesmijo 

sebi in svojim polepšamo dan. 


