
UČENJE NA DOMU -   2. B razred 

od 20. 4.   do  24. 4. 2020 

V iskanju ustrezne oblike učenja na domu, smo za vas pripravili tedensko preglednico nalog, ki naj bi jih opravili v tekočem tednu. 

Vam pa prepuščamo odločitev, kako boste zadolžitve opravili (npr. lahko se odločite, da se en dan bolj posvetite enemu predmetu, lahko pa jih med seboj 

kombinirate, kar vam bolj ustreza).  V zadnji koloni pa je prostor za samovrednotenje in sicer preverite, v kakšni meri ste cilj dosegli. Vsak petek pa  učenci ali 

starši  sporočite razredniku po elektronski pošti, v kakšni meri ste cilje dosegli. Ni potrebno, da podatke sporočite kot je zapisano v tabeli, ampak je način in 

oblika prepuščena vam.       

Ime in priimek učenca: ___________________________________________________ 

PREDMET UČNA SNOV-naloge Cilj učenja Znam,  
delno znam,  
ne znam 

MAT 1. ura: Odštevam dvomestna števila do 100 (DE – D = DE) – SDZ 

3/9, 10. 

Učenec: 
-  odšteva desetična števila od dvomestnih števil 

do 100, vključno s številom 0. 
 

 

 2. ura: Odštevam dvomestna števila do 100 (DE – DE = DE) –  

SDZ 3/11. 

 
-  odšteva desetična števila od dvomestnih števil 

do 100, vključno s številom 0. 
 

 

 3. ura: Odštevam dvomestna števila do 100 – SDZ 3/12, 13. 
 
 

4. ura: Utrjevanje znanja 
 

 
- odšteva desetična števila od dvomestnih števil 

do 100, vključno s številom 0. 
 

 

SLJ 1.ura:  Mala in velika pisana črka b – DZO 2/108, 109. 

Za pomoč pri učenju:  

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html  

Učenec: 
- zapiše male in velike pisane črke b  po dogovorjeni 
smeri, obliki in velikosti,upoštevanje in utrjevanje 
smeri pisanja, pravilne drže telesa, položaja rok in 
pisala. 

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


 
- DZO 2. del – 108,109 – zapis črke b. 
- v zvezek s črtami napiši dve vrsti malih pisanih B-jev in dve vrsti 
   velikih pisanih B-jev. 
 Nato prepiši besede iz DZO na strani 108 spodaj in napiši še 2 

svoje povedi, v katerih bo mala in velika pisana črka b. 

 
 

- prepiše in samostojno zapiše besede in povedi, 

v katerih je mala ali velika pisana črka b. 

 2. ura: Pesem: Burja – B/13. 

Pesem se nauči na pamet. 

Učenec:  
- bere pesem in jo memorira.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ura: Mala in velika pisana črka d – DZO 2/108, 109. 

Za pomoč pri učenju:  

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html  

- v zvezek s črtami napiši dve vrsti malih pisanih D-jev in dve 
vrsti  velikih pisanih D-jev, 
- DZO 2. del – 108, 109 – reši obe strani . 
Povedi iz DZO na strani 109 spodaj lepo prepiši. 

Učenec:  
- zapiše male in velike pisane črke d  po 

dogovorjeni smeri, obliki in velikosti, 
- upošteva in utrjuje smer pisanja, pravilno držo 

telesa, položaja rok in pisala. 
 

- zapiše besede in povedi, v katerih je mala ali 

velika pisana črka d. 

 

 4. in 5. ura: Pravljica: Šivilja in škarjice – B/108, 109.  

Najprej preberi odlomek pravljice v berilu. Nato poslušaj 

pravljico, ki jo dobiš na povezavi: 

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

Po poslušanju obnovi pravljico svojimi besedami in nato  v 

zvezek z vmesno črto z malimi tiskanimi črkami napiši 5 do 10 

povedi o pravljici in jo tudi ilustriraj.   

Učenec:  
- prebere odlomek pravljice, 
- posluša  pravljico, 
- zapiše povedi o pravljici in jo ilustrira, 
- prepoznava prvine pravljice: formalni začetek in 

konec, preteklik, za pravljico značilni pripovedni 
ton, značilne književne osebe, čudeže in 
pravljično dogajanje, 

- prepoznava dobre in slabe književne osebe in 
pove, zakaj se jim zdijo take, 

- obnovi besedilo tako, kot  ga je slišal. 
 

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
https://www.youtube.com/watch?v=zrflbCnHDlM


SPO 
 

1.ura: Kultura prehranjevanja. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/firbcologi/174649032 

 

Učenec:  

- sodeluje pri pripravi pogrinjka ali ga 

samostojno pripravi.  

 

 

 2.ura: Spoznali smo.  

3. ura: Preverim svoje znanje –  SDZ/87. 

Učenec:  
- ponovi, utrdi in v novih situacijah uporabi 

pridobljeno znanje, 
- pozna nekatere onesnaževalce in posledice 

onesnaženosti vode, zraka in tal, 
- ve, da mu zdrav način prehranjevanja, telesne 

vaje in počitek omogoča rast in razvoj ter da 
mu pomaga ohranjati zdravje, 

- pozna pomen redne nege telesa in razume 
vzroke dobrega počutja ob redni telesni vadbi, 

- pozna svoje telo in zna poimenovati zunanje in 
notranje dele telesa. 

 

 

GUM 1.ura: Uglasbena izštevanka: PŠŠŠT – TI LOVIŠ 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 
 

Učenec:  
- si širi repertoar izštevank, 
- zazna tišino v glasbi – pavzo, 
- izštevanko se nauči. 

 

 

ŠPO 1.ura: Improvizacija na glasbo. 
Pripravimo različne zvrsti glasbe, npr. klasična, polka, valček, 

pop, jazz. Učenci glasbo poslušajo in se nanjo skušajo 

ustrezno gibati – improvizirajo. 

Učenec:  
- si pridobiva občutek za ritem, 
- si razvija smisel za gibanje na različne zvrsti 

glasbe. 
 

 

 2.ura: Gibanje in igra na prostem. 

3. ura: Kolebnica 

Učenec:  
- sproščeno izvaja naravne oblike gibanja, 
- si razvija koordinacijo celega telesa. 

Učenec: 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/firbcologi/174649032
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2


- vadi preskakovanje kolebnice na različne načine 
 

TJA 1.ura:   
 2.ura:   

DODATNI  
POUK 

Lepši svet- Kdo je izumil elektriko 

 

Učenec: 
- razširi in poglablja znanje. 

 

    

DOPOLNILNI  
POUK 

S pisanimi črkami napiši besede:  
motor, solata, Luka, lokomotiva, Lina, lizika. 
 
S pisanimi črkami napiši povedi: 
Alenka slika cvetoči travnik. 
Lan trenira košarko. 
 

Učenec:  
- ponovi in utrdi zapis malih in velikih pisanih črk 

po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti, 
- upošteva in utrjuje smer pisanja, pravilno držo 

telesa, položaja rok in pisala, 
- vadi branje. 

 

 

    
    

TEHNIŠKI 
DAN – 
petek, 24.4. 

DAN ZEMJE: 

 Ogleda si risanko:  Ozzy Ozon 

https://www.youtube.com/watch?v=cuhOxSIN6Yo 

ali : Lepši svet –Dan brez elektrike 

Učenec: 

- se vzgaja za okoljsko odgovornost. 

- si privzgaja odnos do zdravega življenja v 

zdravem okolju. 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=evTTnEzr49U 

Nariše plakat o Zemlji. 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cuhOxSIN6Yo
https://www.youtube.com/watch?v=evTTnEzr49U


DAN ZEMLJE 

Dan Zemlje je vsakoletni dogodek, ki je namenjen praznovanju okolja in ozaveščanju javnosti o onesnaženosti planeta. Ta dogodek vsako 

leto poteka 22. aprila. Na ta dan se po celem svetu odvijajo dogodki za ozaveščanje glede varovanja okolja na Zemlji. 

Dan Zemlje, je ustvaril tudi javno podporo za ustanovitev Agencije za varstvo okolja (EPA) in prispeval k sprejetju Zakona o čistem zraku, 

Zakona o izboljšanju kakovosti vode, Zakona o ogroženih vrstah in številnih drugih okoljskih zakonov. 

 



 

Prvi dan Zemlje 

Pobuda za ustanovitev dneva Zemlje se je rodila leta 1969. Tistega leta se je v Kaliforniji zgodil velik razliv nafte. Do takrat največji razliv nafte 

se je zgodil v začetku leta 1969 v Santa Barbari v Kaliforniji in povzročil ogromno škode. Senator Gaylord Nelson je zato leta 1970 prvič 

predlagal, da bi se 22. aprila odvijale razne delavnice in izobraževanja, ki se osredotočajo na izobraževanje javnosti o okolju. Tistega leta je v 

tem dnevu sodelovalo več kot 20 milijonov Američanov. Nelson je bil leta 1995 odlikovan s predsedniško medaljo za svobodo. 

Interes ljudi po svetu 

Dan Zemlje so prvih dvajset let večinoma praznovali po Združenih državah Amerike, dokler ni Denis Hayes leta 1990 dogodek spromoviral 

na globalno raven. Tiso leto je dogodek praznovalo več kot 200 milijonov ljudi v 141 državah sveta. 10 let kasneje, leta 2000, so svetovni dan 

Zemlje praznovali že v 184 državah, v zadnjih letih pa že v preko 190 državah. 

Kljub temu, da je svetovni dan Zemlje postal popularen, raziskave kažejo, da ljudje izgubljajo interes glede varstva okolja. Po raziskavah naj 

bi kar 42% ljudi verjelo, da so nevarnosti podnebnih sprememb pretirane. 

 



Svetovni dan Zemlje še danes ostaja dan, posvečen ozaveščanju in izobraževanju javnosti glede problematike onesnaževanja. Na ta dan, ali 

celo skozi cel teden, se po svetu odvijajo razna srečanja, seminarji in konference, povezane s to tematiko. 

Naj nas tudi letošnji dan Zemlje opominja, da imamo le eno Zemljo, zato moramo z njo ravnati odgovorno. 

PRIMERI RAČUNANJA 

 

  



 


