
  

 

MINUTKE ZA PISARIJE 
Dobro jutro!  
Tako, sedaj poznaš že skoraj vse pisane črke. Da pa ti bo šlo pisanje vedno lažje, je 

potrebno vsaj dan vaditi.  Spodaj imaš nekaj besed ali povedi. Potrebno jih je prepisati v 

zvezek. Sam/a se odloči, katere besede boš prepisal/a (pero, zvezdica ali utež - tako kot v 

šoli).  Pazi na pravilen in lep zapis pisanih črk.   

 

 

 

 

 

           blato      biba     bič     brezno    bled    obraz   

 

 

 Manja ima brata Berta. Brina rada hodi v šolo.  

 

SLOVENŠČINA – Dogovor z zobozdravnico 

Danes si boš ogledal/a posnetek Dogovor z zobozdravnico. 

Posnetek najdeš na strani Lilibi – e-gradiva – 2. razred – slovenščina, 2.del – stran 49. Poleg 

naslova imaš moder krog in nanj klikni z miško. 

Lahko pa klikneš na tale naslov: 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=49&layout=single 

Ustno odgovori na vprašanja: 

Je Tomaž ravnal prav, ko je jedel veliko sladkarij?  

Ali tudi ti ješ veliko sladkarij? 

Kako skrbiš za svoje zobe? Ali redno obiskuješ zobozdravnika? 

Ali te je strah obiska pri zobozdravniku? Zakaj (ne)? 

Kaj ti je bilo na posnetku najbolj všeč? Zakaj? 

 

Ponovno si oglej posnetek.  Pozorno poslušaj in si zapomni podatke.  

     Odpri oranžen delovni zvezek na strani 49. Reši 1. nalogo. Preberi 2. nalogo na strani 50 in  

     jo reši. 

   Reši 3. nalogo - vzemi zvezek in napiši pet zanimivih povedi. 

 

Ponedeljek, 20. 4. 2020 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=49&layout=single


 

MATEMATIKA - Tehtam 

Ali se spomniš, ko smo v šoli merili dolžino učilnice in smo se pogovarjali o metrih 

in centimetrih. 

Danes boš spoznal/la novo mersko enoto za maso. 

Doma poišči vrečke z živili in poišči podatek o količini snovi (npr. na vrečki 

sladkorja, soli, moke).  

Ali opaziš črki kg? Ali veš kaj to pomeni? 

Ja, to je kratica za kilogram.  

Doma imate tehtnico. Poišči predmet, ki tehta 1 kilogram. Pomagaj si s tehtnico. 

Zdaj pa si oglej delovni zvezek na strani 21. Oglej si ilustracije različnih tehtnic in 
jih poimenuj. Pogovori se s starši, kdo in za kaj jih uporablja. 
 

Oglej si slike na strani 22. Tehtnice so v ravnovesju in zato lahko ugotoviš, koliko 

tehta sadje oz. zelenjava.  

Ali bi lahko ugotovili, koliko neka stvar tehta, če tehtnica ni v ravnovesju? Razmisli. 

Reši naloge. Bodi pozoren/na pri četrtem primeru na to, da se uteži nahajajo na 

obeh straneh tehtnice.  

Prepiši v zvezek samo odgovor z rešitvijo (ni treba risati tehtnic). 

POZOR! Tudi kratico kg boš pisal s pisanimi črkami (tako kot m in cm).  

 

 

  



 

  



  



LIKOVNA UMETNOSTI – Slikanje z računalnikom 

 

Ja, tudi slikanje z računalnikom je ena izmed nalog, ki nas je čakala v tem šolskem letu. Na žalost ti 

ne bom mogla pomagati, zato za pomoč prosi starše.  

Na računalniku lahko rišemo z različnimi programi, vsi pa imamo na njemu program SLIKAR. No, 

kar odpri ga.  

Tvoja likovna naloga danes bo TIHOŽITJE o ZDRAVI PREHRANI. Torej lahko narišeš karkoli 

zdravega. Sama sem se odločilo za jabolko in hruško.  

Najprej sem s črnim pisalom narisala jabolko in hruško. Potem pa sem izbrala sprej in sadje 

pobarvala. Pri tem sem barve menjala. Kako mi je šlo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosi starše, naj tvoj izdelek shranijo in mi ga pošljejo po e-pošti. 

 

Če se ti zdi naloga v Slikarju težka, pa lahko uporabiš enostavnejši program na spletni strani LILIBI. 

Najdeš ga tukaj: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/likovna-umetnost/ustvarjamo/ustvarjamo 

 

Nič hudega, če ti ne bo šlo. Za prvič je naloga izredno težka.  

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/likovna-umetnost/ustvarjamo/ustvarjamo

