
NALOGE OZ . ZADOLŽITVE  ZA UČENCE 2. POŠ Vrtojba 

od 14. 4. –  do 15. 4. 2020 

MATEMATIKA 

1.Reševanje nalog v delovnem zvezku (DZ2 MAT) na str. 89. 

To nalogo otroci naredijo samostojno, jo poslikate in mi jo pošljete na moj 

elektronski naslov. 

Naloge na str. 90 naredijo po želji (neobvezna naloga). 

2.Reševanje nalog v delovnem zvezku 3. del  (DZ3 MAT) na str. 5 in 6:  Najprej si dobro poglejte  

razlago novih računov  na str. 5 na modri podlagi. Naredite nekaj praktičnih  primerov z risanjem v 

karo zvezek. 

Praktični primer: 14 + 30 = ___ 

Nastavimo 1 stolpec (deset kvadratkov) in 4 posamezne kvadratke, nato dodamo še 3 stolpce. 

Narišemo grafično ponazoritev:  ••••          

Ugotovimo, koliko imamo skupaj D (4) in koliko E (4). E se ne spremeni, D  se spremeni! 

Zapišemo račun in ga izračunamo.    14 + 30 = 44 

Račune ponazorimo tudi s premikanjem po stotičnem kvadratu.  
 
Enako naredite  še za     56 + 20 = ____    (v karo zvezek) 

 

Nato sledi reševanje  nalog  na  str. 5 in 6 (1. naloga:   32 + 20=____,  47 + 20 =____) 

 

SLOVENŠČINA 

 

1.Obravanava male in velike pisane črke d ter prepis:  DZ za opismenjevanje str. 108 in 109 – otroci 

rešujejo naloge po že utečenih navadah, pozorni naj bodo na pravilen zapis črk, dokončajo  vrstice  

črke  d   ter  še  besede  dedi, Heda in Darinka.  V zvezek pisanka napišejo po eno vrstico male in 

velike pisane črke d. Na str. 108 spodaj  glasno preberejo besede  in jih prepišejo v zvezek pisanka s 

pisanimi črkami z nalivnim peresom. Enako preberejo in prepišejo tudi spodnjo nalogo na str. 109. 

2.Martin je zbolel – glasno branje in pisanje odgovorov na vprašanja: V U/67 oz. priponki (Martin je 

zbolel) si ogledajo sliko ter glasno preberejo besedilo. Za lažje razumevanje  jim besedilo preberete  vi  

še enkrat. Na kratko opišejo, o čem govori besedilo. 

V zvezek pisanka  napišejo naslov MARTIN JE ZBOLEL. Spodaj zapišejo odgovore na dana vprašanja. 

Odgovore zapišejo s celimi povedmi, pazijo na čitljivost in obliko pisave ter piko na koncu povedi. 

Pišejo z malimi tiskanimi črkami, zato so pozorni na veliko začetnico na začetku povedi in pri 

imenih. Pomagajo si lahko s ponovnim branjem besedila. 



Odgovori na naslednja vprašanja: 

1. Zakaj Martin ni mogel v šolo? 

2. Koga je poklicala mama? 

3. Katero bolezen je imel Martin? 

4. Kaj mu je predpisal zdravnik? 

5. Kaj bi ti svetoval Martinu za hitro okrevanje? 

Tudi to  nalogo otroci naredijo samostojno, jo poslikate in mi jo pošljete na 

moj elektronski naslov. 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

1.Onesnaževanje: Preberejo besedilo v delovnem zvezku (DZ SPO) na str. 80 in si ogledajo fotografije, 

ki prikazujejo onesnaževanje v naravi, ki ga povzroča človek. Pogovorite se o posledicah takih dejanj 

(slab zrak, onesnaževanje narave, pogin živali, bolezni dihal in kože, uničevanje rastlin...). Rešijo 

spodnjo nalogo. 

V priponki spo_nevarne snovi in onesnaževanje si pogledajo znake za nevarne snovi, ki jih najdemo 

na določenih izdekih in so nevarne človeku ali živalim. Doma skušajo najti kakšen tak izdelek in 

ugotovijo, zakaj je ta nevaren zdravju (npr. pralno sredstvo, razni spreji, laki...). 

Na priloženi  povezavi si lahko pogledate, kako lahko s pomočjo sonca tudi varčujemo z energijo in 

tako pripomoremo k lepšemu svetu (Uporabimo sonce). 

https://www.rtvslo.si/tv/arhiv/filter?4d=174596637#modal 

GLASBENA  UMETNOST 

1.Prepevanje in utrjevanje že znanih pesmic s pomočjo zvezka za GUM. 

ŠPORTNA VZGOJA 

Vadijo preval naprej, izvajajo stojo na lopaticah, se igrajo različne športne igre po izbiri otrok (igre z 

žogo, kolebnico, tek, skakanje po trampolinu...). 

 

        

 

https://www.rtvslo.si/tv/arhiv/filter?4d=174596637#modal

