
NAVODILA – POUK NA DALJAVO ZA 2. B                    

V tabeli je načrt dela za 2. b v času od 20. 4. – 24. 4. 2020. Potem nas čakajo prvomajske 

počitnice. V šolo na daljavo se bomo ponovno vrnili v ponedeljek, 4. 5. 2020.  

Učenec naj vsakodnevno 10 minut glasno bere po lastni izbiri. Svetujem vam, da delate sproti. 

Ko opravite naloge iz TEHNIŠKEGA DNE, likovne umetnosti, matematike (samo zvezek) in 

slovenščine, mi jih prosim sproti poslikajte in pošljite na e-naslov: 

natasa.gostisa@guest.arnes.si Tako bom lahko vaše delo pregledala in vam dala povratno 

informacijo.  

 

Ponedeljek, 

20. 4. 2020  

 

TJA Gl. dopis učiteljice. 

 

MAT 

 

Seštevam dvomestna števila do 100 (DE+D=DE) SDZ/5,6 

Danes bomo dvomestnemu številu prištevali desetice. Najprej si oglej razlago na spodnjem posnetku: 

https://www.youtube.com/watch?v=bkNOemil9u4         

 

Oglej si sliko spodaj (pošljem tudi projekcijo po e-pošti): 

 

mailto:natasa.gostisa@guest.arnes.si
https://www.youtube.com/watch?v=bkNOemil9u4


 
V zvezek zapiši naslov in prepiši tabelsko sliko:  

 

 
IZRAČUNAJ V ZVEZEK: 

52 + 10 =________                  30 + 25 = _______ 

38 + 40 = _______                   70 + 15 = _______ 

19 + 30 = _______                   20 +  33 =_______ 

27 + 50 = _______                   50 + 44 = _______ 

75 + 20 = ________                 40 + 32 = _______ 

 

Račune ponazori tudi s premikanjem po stotičnem kvadratu. Oglej si sliko (pošljem projekcijo tudi  

po e-pošti). 

 



 
 

 Potreboval/a boš 3. del delovnega zvezka za matematiko. Imaš ga doma. 

Reši v DZ na str. 5 / 1. naloga. 

Reši v DZ na str. 6 / 2. in 3. naloga. 

 

Čestitam! Če imaš še vedno težave,  ponovno preberi razlago.                                                                                                                                      

Če še vedno ne gre, mi sporoči! 

 

ŠPO Gl. dopis učitelja v eAsistentu. 

 

SLJ Skrbim za okolje DZ/str. 36, 37, 38 

Preberi besedilo (DZ/ str. 36, 37), ki govori o skrbi za okolje. Besedilo preberi večkrat, da si 

zapomniš vsebino. 

Reši DZ, str. 38, 1. in 2. naloga. 

 

SLJ Spoznali smo; Preverim svoje znanje 

Preberi pogovore med Lili in Binetom na str. 44 v DZ. 

Reši  DZ, str. 45 Zalepi si čebelico. 

Preberi besedilo na spodnji povezavi in poišči podatke. Prepričana sem, da ti to zdaj že dobro gre: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/razumem-prebrano/iscem-podatke/klen 

Utrdi svoje znanje o veliki začetnici. Reši vaje na spodnji povezavi: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/jezikarija/z-veliko-malo-povedi-1 

 

DOP Utrjuj znanje SPO: 

https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3.html 

 

Torek,  

21. 4. 2020 

 

 Tehniški dan: Ptice spomladi 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/razumem-prebrano/iscem-podatke/klen
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/jezikarija/z-veliko-malo-povedi-1
https://interaktivne-vaje.si/spoznavanje_okolja/spoznavanje_okolja_1_3.html


Sreda, 22. 

4. 2020 

 

SPO Moje telo  

Igraj se igro: Ogledalo 

- Nekoga izmed domačih si izberi za par. Par izbere, kdo bo ogledalo in kdo se bo v ogledalu gledal. 

Oseba, ki se »gleda« v ogledalu se giblje, oseba v vlogi ogledala pa ponavlja gibe za njim. 

- Ustno povej:  

povejo, katere dele telesa si premikal/a; 

poimenuj in pokaži zunanje dela telesa pri sebi in tvojemu družinskemu članu; 

poimenuj dele obraza; 

primerjaj dele telesa pri sebi in družinskem članu ter išči podobnosti in razlike; 

povej in ustno opiši, kaj že veš o posameznem delu telesa; 

povej, kakšno nalogo opravljajo posamezni zunanji deli telesa; 

povej, kako se lahko posamezni deli telesa poškodujejo; 

povej, kako skrbiš za zunanje dele telesa. 

 

Reši naloge o telesu na Lilibi.si: 

Moj obraz: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/moj-obraz 

Moje telo: 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/moje-telo 

 

ŠPO Gl. dopis učitelja v eAsistentu. 

 

SLJ Mala in velika pisana črka H   DZ/108, 109 

Oglej si video z zapisom črke na Lilibi.si  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/h/kako-napisemo-to-crko 

 

 Potem sledi še temu posnetku:   

  https://www.youtube.com/watch?v=toNduo_rHhY (piši po mizi, po zraku, po hrbtu … )  

Reši v DZ za opismenjevanje str. 108, 109 (kar se nanaša na črko H). 

V zvezek zapiši eno vrstico malega in velikega pisanega K. V zvezek napiši naslednje besede z 

veliko in malo pisano črko H:  uho, kruh, hrast, Hana, hlače, Hrastnik, humus, Hrvatin. Horvat, mah 

V zvezek napiši povedi: Hinko ima stare hlače. Na kruhu je muha. Hrast ni hotel rasti. 

 

SLJ Poslušanje, gledanje: Smeti v pravo vrečo  

Oglej si posnetek iz Tomaževega sveta: 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=48-49 

Reši DZ str. 48/ 1. in 2. naloga (2. nalogo zapiši v zvezek za črke. Napiši naslov: SMETI V PRAVO 

VREČO 

 

ITJ Gl. dopis učiteljice. 

 

Četrtek, 23. 

4. 2020 

 

MAT Seštevam dvomestna števila do 100 (DE+DE=DE)-daljši način  dz/ str.7 

 

Danes bomo dvomestnemu številu prištevali dvomestno število (desetice in enice). Najprej si oglej 

razlago na spodnjem posnetku: 

https://www.youtube.com/watch?v=sxMyJwT2j5s&t=468s 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/moj-obraz
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/moje-telo
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/h/kako-napisemo-to-crko
https://www.youtube.com/watch?v=toNduo_rHhY
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2SDZSLO2&pages=48-49
https://www.youtube.com/watch?v=sxMyJwT2j5s&t=468s


 

Oglej si sliko spodaj (pošljem tudi projekcijo po e-pošti): 

 

 

V zvezek napiši naslov:  

  SEŠTEVAMO DO 100  (DE + DE = DE)  

 

Primer: 31 + 43 = __                       ●     ●●●      

 

Nastavi  3 snopiče paličic in 1 posamezno paličico, nato dodamo še 4 snopiče paličic in 3 paličice 

 

Zapiši račun (drugi seštevanec razčleni na D in E). Računaj na daljši način. 

                                                              40   3 

                                                                 \   /  

31  +   43  =  71 + 3 = 74 

Reši v zvezek naslednje račune na daljši način. Tudi grafično ponazori (nariši). Med računi izpusti po 

dve vrstici, da lahko razčleniš drugi seštevanec. 

 

        40   3 

          \   /  

31  +   43  =  71 + 3 = 74            ●     ●●● 

 

23   +  15  = 

 

55   +  22  = 

 

45  +   33 = 

 

76  +  12 =   

 



 

- Pred seboj imej stotični kvadrat in račune ponazori tudi s premikanjem po stotičnem kvadratu. 

 

 

Reši v DZ, str. 7/ 4. in 5. naloga 

4. naloga 

Oglej si slikovni prikaz in zapiši račun seštevanja. Računaj na daljši način. 

5. naloga 

Seštevaj  na daljši način. 

 

SPO  

Moje telo DZ/ str. 82 ,83 

 

Delovanje notranjih organov 
Oglej si razlago o človeškem telesu (nalogo, ki se nanaša na GUM, ni potrebno narediti): 
https://www.youtube.com/watch?v=1Rz2OVCzAlY 

 

 DZ, str. 82 

Preberi pogovor med Lili in Binetom. Preberi besedilo. 

V zvezek napiši naslov ČLOVEŠKO TELO. Spodnje besedilo (in povedi ob sličicah) prepiši v 

zvezek. Če imaš možnost, si lahko natisneš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Rz2OVCzAlY


 

ČLOVEŠKO TELO 
 

NAŠE TELO JE SESTAVLJENO IZ KOŽE, KOSTI, MIŠIC IN NOTRANJIH 

ORGANOV (SRCE, PLJUČA, ŽELODEC, ČREVESJE, MOŽGANI …). 

 

                                      

KOŽA POKRIVA TELO.    KOSTI DRŽIJO TELO         MIŠICE PREMIKAJO 
                                                    POKONCI.                           TELO. 
                                                 
 

                                                             
 

 SRCE POGANJA               S PLJUČI DIHAMO.         Z MOŽGANI MISLIMO,                                              
KRI PO ŽILAH.                                                                 SE UČIMO IN 
                                                                                        SI ZAPOMNIMO. 
 
                                                       



                   
HRANA SE PREDELA V USTIH,                                                                              
ŽELODCU IN ČREVESJU. 
 

 

DZ, str. 83 

Reši 1. in 2. nalogo:   

Poimenuj notranje organe človeškega telesa. Pomagaj si s sliko na str. 82. 

2. naloga 

V knjigah ali na spletu razišči in napiši, kaj se še nahaja v notranjosti našega telesa. 

 

Reši naloge na Lilibi.si: 
https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/clovesko-telo 

 

SLJ Mala in velika pisana črka B  DZ/108, 109 

 

Oglej si video z zapisom črke na Lilibi.si  
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b/kako-napisemo-to-crko 

 

Potem sledi še temu posnetku:   

  https://www.youtube.com/watch?v=8KZ3Jasfhko (piši po mizi, po zraku, po hrbtu … )  

Reši v DZ za opismenjevanje str. 108, 109 (kar se nanaša na črko B, tudi besede). 

V zvezek zapiši eno vrstico malega in velikega pisanega K. V zvezek napiši naslednje besede z 

veliko in malo pisano črko B:  Biba, bor, brisača, Babič, bonton, Borut, bonbon, Bembič, babica, 

Bine 

 

V zvezek prepiši besede v zelenem pravokotniku:  

list, zlato, vesel, voznik, zabaven, hlače, zalivka, volk, zaletav, začimba, boben 

 

GUM Poslušanje: Podeželski vrtovi 

 Poslušaj posnetek skladbe Podeželski vrtovi  
https://www.youtube.com/watch?v=e72pG3V3asQ 

Najdi motiv v skladbi, ki se večkrat ponavlja;  

https://www.lilibi.si/solska-ulica/spoznavanje-okolja/telo/clovesko-telo
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/b/kako-napisemo-to-crko
https://www.youtube.com/watch?v=8KZ3Jasfhko
https://www.youtube.com/watch?v=e72pG3V3asQ


Ko slišiš, da se motiv ponovi, dvigni roko, počepni ipd. Skladba je vesela, poskočna, lahkotna. 

Zamisli si pravljična bitja, palčke, ki v teh prekrasnih vrtovih živijo. Vsak skrbi za svojo rožo. 

Rahlja zemljo, okopava, zaliva, obtrguje. Zanj njegova roža najlepše diši.  

Skladbo poslušaj še enkrat. Z gibanjem ponazarjaj palčke, ki skrbijo za svojo rožico. Poduhajo pa 

jo lahko samo takrat, ko zaslišijo motiv, ki se ponavlja.  

 Izštevanka: Palček   

Mamica pove izštevanko Palček .Ko ponovi izštevanko, zraven ploskaš ritem izštevanke. Vsako 

prvo dobo poudariš. Pozoren si na pavze, oz. tišino, kjer ne smeš pozabiti ploskanje.  

 

    KJE JE PALČEK (kazalček, sredinček, prstanček, mezinček),  

    KJE JE PALČEK (kazalček, sredinček, prstanček, mezinček)? 

   TUKAJ SEM, TUKAJ SEM! 

    KAKO SI KAJ PRIJATELJ? 

    DOBRO, HVALA LEPA! 

    GREM DOMOV, GREM DOMOV. 

 

Lahko poslušaš tudi: https://www.youtube.com/watch?v=-4Y8jbQoYbQ 

  

TJA Gl. dopis učiteljice. 

 

Petek, 24. 

4. 2020 

 

LUM Slikanje: SVETLITEV IN TEMNITEV BARVE – barvanje izdelka iz tetrapaka 

Pripravite svoj lonček, ki ste ga prejšnjo uro oblikovali iz tetrapaka. Pripravite tudi tempera 

barvice, čopiče, lonček z vodo, paleto ali kartonček za mešanje barv. 

 

Posodico boste vzorčasto poslikali. Z vzorci polepšamo površino izdelka. Za vzorce je značilno 

ponavljanje-ritem. Lonček poslikajte s ponavljajočimi se, ritmičnimi vzorci. 

 

 
 

 
Ne pozabite za seboj pospraviti mize! 

 

Dokončaj delo tehničnega dne: Ptice spomladi (POŠLJI FOTOGRAFIJE!!!) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-4Y8jbQoYbQ


SLJ 

 
Od doma do ribnika      

 DZ 2, str. 42 

Besedilo preberi dvakrat. 

Prvič samo preberi besedilo. 

Še enkrat preberi besedilo in s prstom potuj od Lanovega doma do ribnika. Je pot dobro opisana? 

Ustno odgovori na spodnja vprašanja: 

Kje živi Lan? 

Kje stanuje? 

Kaj sta se odločila z očkom? 

Kam sta zavila pred hišo? 

Mimo česa sta se peljala, da sta prišla do kolesarske steze? 

Kam sta pripeljala, ko sta zavila desno? 

Mimo česa sta nadaljevala pot? 

Kje sta se ustavila? 

Kako sta prečkala cesto? 

Čez kaj sta peljala? 

V katero smer sta zavila v prvem križišču? 

Do katere zgradbe sta nadaljevala pot? 

Kam sta zavila pri kozolcu? 

Kje sta se ustavila? 

 

Bi znali opisati pot od vašega doma do šole? Opišite jo (ustno).  

Reši nalogo v DZ 2, str. 43. 

 

MAT Seštevam dvomestna števila do 100 (krajši način)  DZ/7 

 

Račune lahko že izračunamo na krajši način. Nad drugi seštevanec še vedno zapiši desetice in 

enice. 

 

 
 



 

 

V ZVEZEK REŠI NEKAJ RAČUNOV NA KRAJŠI NAČIN Z RAZČLENJEVANJEM 

DRUGEGA SEŠTEVANCA.  

SPUSTI VRSTICO MED RAČUNI. LAHKO RAZČLENIŠ ZGORAJ ALI SPODAJ. 

 

 

35  + 12 =                                            67 + 32 = 

 

 

83  + 11=                                             41  + 18 = 

 

44 + 22 =                                              33 + 25 = 

 

 

Reši v DZ/6. naloga /str.7 

Račune lahko že izračunaš na krajši način. Nad drugi seštevanec še vedno zapiši desetice in enice. 

 

OPOZORILO ZA STARŠE!!!! 

NE NAVAJAJTE UČENCEV NA RAČUNANJE D+D IN E+E, KER SE BODO POJAVILE 

TEŽAVE PRI RAČUNANJU S PREHODOM (npr. 35 + 17=___), ČE NE BODO ZNALI 

RAZČLENITI DRUGEGA SEŠTEVANCA. 

 

ITJ Gl. dopis učiteljice. 

 

 

Ostanite zdravi.       Razredničarka, 

Nataša Gostiša 

 

 

 

NAVODILA ZA DELO S PORTALOM  LILIBI.SI 

OGLED ZAPISA PISANE ČRKE (POTEZE): 

Varianta 1: Šolska ulica/Slovenščina/Dežela ABC/ Pisane črke/S 

Varianta 2: v DZ za opismenjevanje klikneš na modro čebelico v zgornjem desnem kotu 

V kolikor imate tiskalnik, si lahko tudi natisnete delovni list. 

 

POSLUŠANJE PESMI ZA GLASBENO UMETNOST: 

Varianta 1: Šolska ulica/Glasbena umetnost/Pesmice 2 

Varianta 2: v DZ za GUM klikneš na modro čebelico v zgornjem desnem kotu 

 



Delo na daljavo za  TJA (TUJI JEZIK ANGLEŠČINA), 2.b : 20. 4. – 24. 4. 2020 (6. 

teden) 

Pozdravljeni! 

Za nami je že 5 tednov dela na daljavo. Čisto vse vaše naloge pregledam in shranim ter tako 

dobim nekakšno razredno sliko napredka. Napočil pa je čas, da preverim, kaj ste se naučili in kaj 

morate še utrditi. Poiskala sem enostavno in zabavno rešitev. Upam, da vam bodo všeč. 

 

1. Za vajo ponovi oblačila. Če imaš možnost (lahko natisneš ali prerišeš), izreži deklico in 

dečka, zalepi ju na karton ter jim izreži tudi oblačila.  

Igraj se z njima in na glas povej kaj ima oblečeno, npr:  

Maja is wearing a red jumper and a pink skirt. 

Luka is wearing... 

2. Za vajo reši še digitalna učna lista:  

https://www.liveworksheets.com/sg7763xt - poslušaj in ugotovi kdo je kdo  

https://www.liveworksheets.com/jy71172zf - pod oblačila dodaj poimenovanje 

3. Za konec pa še pridno vadi pesmico Here is the beehive. Posnemi se s programom 

https://vocaroo.com/, če delaš na računalniku (snema samo glas, da ti ne bo nerodno 

;). Lahko tudi kakorkoli drugače, seveda. Pesmico pridno vadi, saj jo bomo v maju 

tudi ocenili. 

 

Posnetek mi pošlji najkasneje do petka, 24. 4. 2020, na mail maja.vidosevich@gmail.com.  

Lep pozdrav,  

učiteljica Maja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/sg7763xt
https://www.liveworksheets.com/jy71172zf
https://vocaroo.com/


Delo na daljavo za  ITALIJANŠČINO –tečajna oblika, 2.b : 20. 4. – 24. 4. 2020 (6. teden) 

Dragi učenci in starši, hvala za vse vaše odzive. Vedno sem jih zelo vesela. Upam, da so bile 

interaktivne vaje razumljive in zabavne. 

Šesti teden je pred nami, upam, da se kmalu spet srečamo v šolskih klopeh. 

V tem tednu si bodo učenci ponovno ogledali in poslušali pesem. Poslušanje in prepevanje sta 

dve najpomembnejši zadevi, zato se priporočam, da pesem večkrat poslušajo! Na ta način 

pridobivajo razumevanje novega besedišča, včasih tudi brez zavedanja. 

Navodila: 

1. Odprete povezavo: 
https://www.youtube.com/watch?v=UUwdmNE7yJw 

CI VUOLE UN FIORE - con testi - canzoni per bambini 

      Pesem naj večkrat poslušajo in poizkušajo ponavlati besedilo. 

2. V zvezek zapišejo naslov: CI VUOLE UN FIORE 

       Zapišejo besede: IL FIORE, L'ALBERO, IL TAVOLO, IL BOSCO, IL MONTE,  

                                  IL RAMO  in ilustrirajo. 

  Če niso še razumeli pomena besed, ponovno pogledajo v pesem in ugotovijo. 

3. Ponovno zapojejo pesem ob gledanju. 

4. Pošljete slikice izdelkov, če je le mogoče, grazie! Zelo bom vesela tudi kakšnega 

amaterskega videa! 

Buon lavoro e tante belle cose! Un abbraccio dalla vostra insegnante, 

Tamara 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UUwdmNE7yJw

