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Dragi starši in učenci. 

Pozdravljeni v letošnjem zadnjem delovnem tednu na daljavo.  

Še zadnjič imamo tako priložnost, da se vam zahvalimo za sodelovanje v tej 

nenavadni dogodivščini, imenovani »pouk na daljavo«. Hvala za skrb, za delo in 

za to, da ste morali toliko časa na enkrat voditi več vlog, kot po navadi.  

Prav tako bi se rade zahvalile otrokom, da so uspeli narediti toliko dela doma in 

upamo, da so si znali delo na koncu popestriti s kakšno zanimivo igro.  

Predno se zopet srečamo v šoli, boste dobili navodila za varno vračanje otrok 

v šolo.  

Ta teden smo za otroke pripravile športni dan. Izvedete ga lahko tisti dan, ko 

vam je lažje ali pa je vreme boj primerno. Navodila so razdeljena v tri sklope 

vaj, ki naj bi se izvajale v gozdu, seveda pod vodstvom odrasle osebe.  

Spodaj je razpredelnica, v kateri so spletni naslovi, če jih boste potrebovali. 

https://www.otroci.org/ucni-listi/ucni-listi-2-razred 

https://ucilnica.abecednik.net/course/view.php?id=7 

http://cankarzna.splet.arnes.si/1-in-2-razred/ 

Učni listi za tiskanje 

https://interaktivne-vaje.si Interaktivne učne 

vaje 

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video Lutkovne predstave 

https://bsf.si/sl/novice/vsi-filmi-doma/ Slovenski otroški in 

mladinski filmi 

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

http://www.e-um.si/index.php?typeID=1&itemID=1171 Štejem do 100 

 

Lepo vas pozdravljamo. 

Aktiv 2.razreda 

 

 

mailto:tajnistvo.osljhs@guest.arnes.si
https://www.otroci.org/ucni-listi/ucni-listi-2-razred
https://ucilnica.abecednik.net/course/view.php?id=7
http://cankarzna.splet.arnes.si/1-in-2-razred/
https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_stevilske_predstave1.html
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video
https://bsf.si/sl/novice/vsi-filmi-doma/
https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html
http://www.e-um.si/index.php?typeID=1&itemID=1171
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ŠPORTNI DAN – GOZD 

 

Splošna navodila pri izvajanju športnega dne:  

 

Prosimo, da se držite splošnih navodil v času epidemije, predvsem pa se izogibate javnim 

površinam in stiku z vsemi, ki niso člani vaše družine. 

Kar pa vedno velja za vse športne aktivnosti: telovadite samo, če ste zdravi in brez 

poškodb, bodite primerno oblečeni, pijte tekočino, poslušajte svoje telo (ne pretiravajte), 

primerno pripravite prostor za vadbo (odstranite vse nevarne, ostre predmete, v gozdu 

bodite še posebej pozorni na podrta drevesa, suhe veje, ki lahko padajo, ovire na tleh ...). 

OBVEZNA je prisotnost odrasle osebe v vseh fazah športnega dne.  

Večino vaj lahko izvedete vsi učenci, seveda vam lahko, če ne zmorete sami, pomagajo 

drugi člani družine, lahko pa kakšno vajo tudi izpustite. Izogibajte se plezanja na višini. 

 

 

Pohod do gozda 
Preden se odpravite na pohod, dobro in zdravo zajtrkujte. Oblecite in obujte se 

primerno za pohod in šport v gozdu. Imejte več plasti oblačil, da se lahko, ko 

vam bo toplo, slečete in ko se ohlajate, nazaj oblečete. V nahrbtnik si dajte 

pijačo, lahko tudi kakšen posladek. Za cilj pohoda si izberite gozd, ki je čim bolj 

razgiban, kjer boste našli tudi kakšen štor, podrto drevo in podobno. 

Priporočamo vsaj 20–30 min pohoda v eno smer. Pomembno je, da spoštujemo 

naravo, kar pomeni, da vse smeti odnesemo s seboj domov, ne vznemirjamo 

živali, ne uničujemo rastlinja, spoštujemo tudi privatno lastnino. Na poti ne 

pozabite opazovati prebujanja narave, ptičjega petja, lepote domačega kraja ... 

 

Ko najdete primeren prostor v/ob gozdu, se najprej ogrejte: 

- kroženje z glavo; 

- kroženje z rokami; 

- kroženje z boki; 

- predklon/zaklon. 
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1. sklop vaj 

Pri prvem sklopu vaj boste potrebovali dvignjeno površino. Najbolj 

primeren je ravno odrezan štor. 

- Stopanje na štor: Izmenično 20 x stopate na štor in 

sestopate z njega. 

 

- Skok s štora: 10x. Pazite na varnost pri seskoku! 

- Sklece na štoru: Z rokami se oprite na štor in naredite 10 

sklec. Namig: višje je mesto, kjer se oprete, lažje boste izvajali 

vajo! 

 

*vaja za izziv: Namesto z rokami se na štor postavite z nogami, roke so na tleh. 

Lahko sedaj naredite skleco? 

- Sklece v opori zadaj: Z rokami za seboj se opri na 

štor. Nogi sta iztegnjeni ali pokrčeni (lažje). Sedaj 

roki 10x pokrčiš in zopet iztegneš. 

 

 

Po končanem 1. sklopu vaj sledi kratek odmor in stresanje rok ter nog. 

 

Tek in 2. sklop vaj 
Nadaljujete z lahkotnim tekom po gozdu (5-10 minut). Če je mogoče, vključite 

tudi tek navzgor in navzdol. Pazite na varnost pri teku in na naravne ovire 

(skale, korenine, veje…). Med tekom poiščite del gozda (podrto deblo), kjer 

boste v nadaljevanju izvedli naloge. 

 

POMEMBNO! 

Vaje so zapisane za izvedbo na deblu. V kolikor ocenite, da je deblo za določeno 

vajo preveliko, si na tla postavite palice in vajo izvajajte ob palici! 

 

- Hoja po deblu: Sprehodite se po deblu v hoji naprej 

in nazaj. 
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- Hoja po deblu po vseh štirih: Ponovite gibanje na vseh štirih. 

 

- Deblo preskakuj naprej in nazaj s sonožnimi poskoki 

(10x). 

- Z eno nogo stopimo pred, z drugo pa za deblo. V 

skoku nogi zamenjamo (škarjice). 10x 

- Deblo preskakuj levo in desno s sonožnimi poskoki 

(obe nogi hkrati); 

 

- Deblo preskakuj levo in desno po eni nogi (ponovi 

z levo in desno nogo); 

- Hodi po vseh štirih v stran, tako da so roke ves 

čas na deblu. 

 

 

Hoja in 3. sklop vaj 
Po opravljenih vajah nadaljujte s hojo (5-10min). Med hojo poiščite del gozda, 

kjer boste v nadaljevanju izvedli naloge. 

 

- Počep z naslonom na deblu: S hrbtom se naslonite na 

deblo, nogi sta v kolenih pokrčeni. Zadržite 30 sekund. 

 

- Visenje na veji: Poiščite dovolj trdno vejo, malo nad 

višino vaše glave. Z iztegnjenimi rokami se je primite in 

dvignite noge od tal. Zadržite vsaj 20 sekund. 

 

- Vesa v zgibi: Se še spomnite vaje za športno-vzgojni karton, kjer ste se 

držali na prečki pri letveniku? Za vejo se primite s pokrčenimi rokami, 

tako da je glava (brada) nad vejo. Verjetno boste potrebovali malo 

pomoči staršev, da boste lahko prišli v ta položaj. Potem pa držite, kolikor 

dolgo gre! 

- Tek med drevesi: Poiščite dve drevesi, ki sta med seboj oddaljeni 

približno 5 metrov. 

mailto:tajnistvo.osljhs@guest.arnes.si
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o Tecite okrog njiju 3x v eno in 3x v drugo smer. Nato ponovite 1 

krog v vsaki smeri v teku nazaj. 

o Tecite v obliki osmice 3x v eno in 3x v drugo smer. Nato ponovite 1 

osmico v vsaki smeri v teku nazaj.  

 
o Teci 5x od enega do drugega drevesa. Pri enem drevesu vsakič 

naredi 5 počepov, pri drugem pa 5 visokih poskokov. 

o Med drevesi naredi prisunski korak (bočni poskok) v obe smeri. 

o Med drevesi 2x naredi hopsanje. 

 

Sprostitev pred odhodom iz gozda 

Izberite si svoje drevo. Prednost je, če je njegovo deblo čim bolj ravno, saj ga 
boste kasneje uporabili kot pripomoček. 

Najprej si svojega izbranca oglejte do zadnjega detajla. Kaj vse lahko 
opazite? Oglejte si barvo lubja, listov ali iglic, neizmerno bogastvo oblik korenin, 
debla in vej, igro svetlobe in senc, ki jo ustvarja. Nato se drevesa dotaknite, ga 
pobožajte. Če boste to storili z zaprtimi očmi, bo učinek še večji. Občutite 
hrapavost ali gladkost lubja, mehkobo lista, ostrino iglice ali vršička… Nato se 
posvetite zgolj in samo vonjem, ki vas obdajajo. Morda zaznate aromatičen 
vonj, ki se meša z zemeljskim vonjem gozda…  Zdaj poslušajte. Zaznajte tišino, 
ki jo moti le oglašanje ptic, šumljanje igre vetra v krošnji in “glasbo”, ki jo 
ustvarjajo njegovi prebivalci. Morda boste objeli drevo in vam bo nek notranji 
glas prinesel sporočilo, ki vam ga posreduje drevo. 

Sedaj se hrbtom naslonite na deblo in se poravnajte. 

Stopala postavite v širino vaših bokov. Pete se dotikajo debla. Zaokrožite z 
rameni nazaj v smeri proti drevesu, da se odpre prsni koš, in nato ramena 
sprostite. 

Ko se namestite v opisanem položaju, usmerite pozornost na vaš dih.  Naj vsak 
vaš vdih napolni najprej trebuh, nato prsni koš in na koncu povsem zgornji del 
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pljuč. Vsak izdih naj poteka po obratni poti, praznite trup od zgoraj navzdol. 
Ponovite 10 vdihov in izdihov. 

Odhod iz gozda 

Tako – naš športni dan v gozdu je zaključen. Upam, da smo vam pokazali kakšen 
nov način gibanja in uporabe naravnih materialov za pridobivanje kondicije.  

EN ŠPORTNI POZDRAV! 

SLOVENŠČINA 

Čestitam! Sedaj poznaš že tri abecede: veliko in malo tiskano abecedo ter malo 

pisano abecedo.  

Naloga 1: PONOVIMO 

V zvezek napiši naslov MALA PISANA ABECEDA.  

Napiši jo. Če si kakšno črko pozabil, si pomagaj z zadnjo stranjo v ABC-ju in 

spletno povezavo: 

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

Naloga 2: IGRIVA MUCA – ABC/ 51 

Rešuj po navodilih. 

Pri zadnji nalogi v zvezek napiši naslov IGRIVA MUCA in prepiši 3 povedi. 

NEOBVEZNA NALOGA: Prepiši vse povedi. 

Naloga 3: KO IZBRUHNE VULKAN – ABC/ 52 

Glasno beri besedilo. V zvezek napiši naslov VULKAN in ga nariši. 

NEOBVEZNA NALOGA: Pod ilustracijo s pisanimi črkami prepiši prve tri povedi. 

Na koncu povedi so napisani klicaji. 

Naloga 4: PRI FRIZERKI – ABC/ 53. 

Glasno beri besedilo in dopolni povedi. 

V zvezek napiši naslov PRI FRIZERKI in lepopisno prepiši povedi. 

 

mailto:tajnistvo.osljhs@guest.arnes.si
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MATEMATIKA 

Naloga 1: REŠUJEM PROBLEME  

Pripravi si DZ za matematiko in ga odpri na strani 69.  

Reševal boš besedilne naloge. Se še spomniš, kako rešujemo besedilne naloge? 

KAKO REŠUJEM BESEDILNE NALOGE?  

1. PREBEREM BESEDILNO NALOGO. 

2. PREBEREM JO ŠE ENKRAT IN PODČRTAM PODATKE. 

3. NAPIŠEM IN REŠIM RAČUN. 

4. PODČRTAM VPRAŠANJE IN GA PREBEREM. 

5. V CELEM STAVKU NAPIŠEM ODGOVOR.  

 

 

Sedaj se pa loti dela – besedilne naloge rešuj po zgoraj predstavljenih navodilih. 

Rešuj čim bolj samostojno. Odgovore na vprašanja piši v celem stavku in z 

malimi tiskanimi črkami. Pazi tudi na velike začetnice in pike. Ko boš končal, 

naj ti starši naloge pregledajo.  

REŠITVE:  

1. R: 21 + 4 = 25 

O: Na avtobusu je sedaj 25 ljudi.  

2. R: 37 – 6 = 31 

O: 31 frnikul Blaževe zbirke ni vijolične barve.  

3. R:  37 – 5 = 32 

O: Prostih je 32 knjig. 

4. R: 38 – 7 = 31 

O: Do cilja je uspešno prismučalo 31 učencev. 

5. R: 32 + 8 = 40 

O: Vseh ovc je 40.  
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Naloga 2: VAJA DELA MOJSTRA 

Odpri DZ stran 71.  

Današnje naloge so namenjene utrjevanju. Preberi navodila in jih reši. Lahko si 

pomagaš s stotičnim kvadratom.  

Ko končaš, naj ti starši pregledajo nalogo.  

Naloga 3: PRIŠTEVAM IN ODŠTEVAM ENICE 

V zvezek za matematiko na novo stran napiši z rdečo barvico naslov: VAJA. 

Spodnje račune prepiši v zvezek in jih reši.  

 

65 + 3 =                                            78 – 6 = 

43 + 4 =                                            46 – 2 =                                          

86 + 1 =                                            87 – 4 = 

73 + 6 =                                            59 – 3 = 

32 + 2 =                                            27 – 5 = 

94 + 3 =                                            36 – 6 = 

51 + 8 =                                            60 – 2 = 

23 + 2 =                                            96 – 4 = 

36 + 3 =                                            45 – 4 = 

82 + 4 =                                          100 – 7 = 

 

Spodnji učni list je namenjen DODATNA NALOGA ZA UČENCE, KI SI TO ŽELIJO. 

Učni list lahko natisneš, rešiš in nalepiš v zvezek za matematiko. Lahko pa samo 

na novo stran v zvezku za matematiko napišeš naslov, zaporedno številko 

naloge, račun in odgovor (v celem stavku seveda).  
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TUDI TO ZNAMO 

 

1. V bloku je bilo odprtih 49 oken. Stanovalci so zaprli 7 oken. 

Koliko oken je še odprtih? 

   

R:_________________________ 

 

O:__________________________________________________ 

 

2. Tomaž ima 50 znamk. Matic mu je dal še 8 znamk. 

Koliko znamk ima sedaj Tomaž? 

 

R:_________________________  

 

O:__________________________________________________ 

 

3. Na vrtu cveti 70 tulipanov. Devet tulipanov je ovenelo. 

Koliko tulipanov še cveti?  

 

R:_________________________ 

 

O:__________________________________________________ 

 

4. Na parkirišču je bilo 31 avtomobilov. Parkiralo je še 7 avtov. 

Koliko avtov je parkiranih? 

 

R:_________________________ 

 

O:__________________________________________________ 
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SPOZNAVANJE OKOLJA 

Naloga 1.: NAŠ KRAJ - MESTO LJUBLJANA                 

Znamenitosti v Ljubljani 

Oglej in preberi si miselni vzorec. Prilepi ali prepiši ga v zvezek za SPO. 

 

 

                      

 

 

 

                                                        

 

                

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA 

REKA: 

Ljubljanica 

KULTURNE USTANOVE: 

• šole, 

• gledališča, 

• galerije, 

• muzeji, 

• kino, 

• knjižnice… 

DRUGE ZNAMENITOSTI: 

• Ljubljanski grad, 

• staro mestno jedro 

(Tromostovje, Zmajski most, 

tržnica…), 

• cerkve, 

• parki (Tivoli), 

• živalski vrt… 

TRGOVSKI CENTRI: 

Mercator, Hofer, 

Lidl, Špar… 
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Naloga 2. : UČNI LIST – reši ga in nalepi v zvezek. 

LJUBLJANA 
je glavno mesto Republike ______________, ki je leta 1991 postala samostojna 

država, leta 2004 pa članica Evropske unije.                                                          

         

 

SLOVENIJA                                 ZASTAVA SLOVENIJE        ZASTAVA EVROPSKE    

                                                                                                 UNIJE  

 

Opiši LJUBLJANJSKO ZASTAVO in GRB tako, da v besedilo vstaviš manjkajoče 

besede. 

 

      

 

Na ___________ ozadju je __________ hrib. Na hribu stoji ___________, izza 

katerega se dviga velik grajski ____________. Na njem tiči zelen ____________, 

ki ima dolg zaobljen rep s konico in razprt gobec z rumenim _______________. 
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Kako je Ljubljana dobila ime?  

Znanstveniki pravijo, da skoraj gotovo po reki, ki je tukaj tekla že veliko prej 

preden je nastalo mesto in se je na začetku imenovala Ljubljana. Mesto se 

razteza v Ljubljanski kotlini, ob reki Ljubljanici. Mesto z bližnjo in daljno okolico 

povezujejo ceste in železnice. 

GLASBENA UMETNOST 

ZAPOJMO LJUDSKE PESMI 

PONOVIMO 

Staršem odgovori na vprašanja. 

• Katera glasbila spadajo k ljudski glasbi? 

• Katere ljudske plese poznaš? 

• Kako so se ljudske pesmi ohranile do danes? 

• Ali je skladatelj ljudskih pesmi znan? 

SLOVENSKA LJUDSKA – Marko skače 

IGRAJMO SE. 

Na majhen listek napiši številko. Napiši toliko listkov in številk, kolikor je 

družinskih članov (1, 2, 3…). 

Listke prepogni in zmešaj. Preberi si svojo številko. Pokliči eno številko. Tisti, ki 

ima to številko s teboj zapleše polko. Ostali zraven pojejo pesem Marko skače. 

(Pevci lahko gledajo v besedilo.) 

Če sta v družini le dva člana, oba pojeta in plešeta.  

SLOVENSKA LJUDSKA – Mi se mamo radi 

IGRAJMO SE. 

Vsak od vas si doma poišče eno plišasto igračo. Postavite se v krog tako, da vmes 

držite plišasto igračo. Nato zapojte pesem Mi se mamo radi in se v krogu zavrtite.  

SLOVENSKA LJUDSKA – Regiment po cesti gre 

IGRAJMO SE. 

mailto:tajnistvo.osljhs@guest.arnes.si


 
 

 

Tel.:  5008 170 

Faks: 5008 180 

E-pošta: tajnistvo.osljhs@guest.arnes.si 

  

 
13 

 

Zberi vse družinske člane in jih postavi v kolono. Ti si prvi v koloni. Vsak za ramena 

prime tistega, ki je pred njim. Ob petju pesmi Regiment po cesti gre, boste 

korakali. Ti pesmico glasno zapoješ, hkrati pa vsi korakate. Določi s katero nogo 

boste začeli korakati. Korakate do konca pesmice. Če si pozabil/a besedilo 

pesmice, drži v roki zvezek in glej besedilo.  

SLOVENSKA LJUDSKA – Mladi muzikanti 

IGRAJMO SE. 

Poišči glasbilo, ki si ga izdelal/a. Zapel/a boš pesem Mladi muzikanti in jo 

spremljal s svojim glasbilom. Zberi vse družinske člane. Odločijo se naj kako bodo 

oni spremljali pesem ob tvojem petju. Zraven lahko ploskajo, trkajo po mizi, z 

leseno žlico rahlo udarjajo po loncu… 

ŠVEDSKA LJUDSKA – Ko si srečen 

IGRAJMO SE. 

Za konec še vsi skupaj zapojte pesem Ko si srečen. Izvajajte gibe, kot je napisano. 

Ko si srečen 
  

Ko si srečen, daj z dlanjo udari v dlan (plosk, plosk), 
ko si srečen, daj z dlanjo udari v dlan (plosk, plosk), 
ko si srečen, in ko srečo rad bi še delil z nekom, 
ko si srečen, daj z dlanjo udari v dlan (plosk, plosk). 
 
Ko si srečen, tleskni s prsti razigran (tlesk, tlesk).. 
… 
Ko si srečen, po kolenih potokljaj (pok, pok).. 
… 
Ko si srečen, krepko z nogo butni v tla (bum, bum).. 
… 
Ko si srečen, glasno vzklikni svoj hura (hura!).. 
… 
Ko si srečen, brž ponovi vse od prej (plosk, plosk, tlesk, tlesk, pok, pok, bum 
bum, hura!). 
Ko si srečen, brž ponovi vse od prej (plosk, plosk, tlesk, tlesk, pok, pok, bum 
bum, hura!). 
Ko si srečen, in ko srečo rad bi še delil z nekom, 
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ko si srečen, brž ponovi vse od prej (plosk, plosk, tlesk, tlesk, pok, pok, bum 
bum, hura!). 
 

LIKOVNA UMETNOST 
Ta teden imate še čas, da svoje likovno delo dokončaš. Že prejšnji teden smo 
povedali, da boste za to delo imeli na voljo več časa, kot običajno.  
Ko končate svojo sobo iz odpadnega materiala, svoj izdelek poslikajte in pošljite 
svojim učiteljicam.  
 

ŠPORT 
Ker smo aktivnosti na prostem že izvedli s športnim dnem, smo pripravile vaje 
za delo v stanovanju. Lahko jih izvedeš kot sprostitev med učenjem.  
 

Naloga 1: RAZTEZNE VAJE 
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Naloga 2: Krožna vadba 
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ANGLEŠČINA: 2.a, 2.b in 2.c 

Pozdravljeni, 

pred vami sta nova pesem o živalih in pantomima.  

Danes bomo spoznali, kako se imenujejo živali v angleščini. Sem prepričana, da 

nekatere že poznaš. Pripravila sem ti zanimivo pesmico, preko katere se boš 

lahko naučil nove besede.   

V pesmici se ti bodo predstavile živali - nekaj od njih gotovo že poznaš, nekaj pa 

se jih boš naučil.  

Živalim se reče ANIMALS in naslov pesmi je WHAT DO YOU SEE? kar pomeni 

KAJ VIDIŠ?  

In sledi odgovor: I SEE A DOG / A CAT / A BIRD… kar pomeni JAZ VIDIM PSA / 

MAČKO / PTICO… 

Pa poslušajmo: https://www.youtube.com/watch?v=MCjhynvMunE 

Ni težko, a ne? Na koncu si že sam znal odpeti.  

Spodaj sem ti pripravila učni list, na katerem so po vrsti predstavljene živali, ki 

se predstavijo v pesmi. Še enkrat poslušaj pesem in zraven pokaži na žival, ki jo 

vidiš. Če lahko, zapoj pesem skupaj z ostalimi. 

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

Sedaj pa odpri zvezek za angleščino in na naslednjo prazno stran nalepi učni list. 

Živali pobarvaj.  

Če učnega lista ne moreš natisniti, prepiši naslov z rdečo barvico WHAT DO 

YOU SEE? ANIMALS. Nato prepiši besede živali in zraven napiši besedo v 

slovenskem jeziku. Če želiš, lahko zraven narišeš tudi majhno žival.  

Zaključna igrica: PANTOMIMA 

S svojim telesom pokaži različna vozila in zastavi vprašanje WHAT DO YOU SEE? 

Kaj lahko pokažeš? – A long and slow bus. Ali pa a small and new bike. 

Tisti, ki se igra s teboj, naj ugotovi, kaj si pokazal in to tudi poimenuje.  

I SEE A LONG AND SLOW BUS. 

Nato vlogi zamenjajta. 
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WHAT DO YOU SEE? 

ANIMALS 

 
A DOG 

 
A CAT 

 
A BIRD 

 
A HORSE 

 
A COW 

A GOAT

 

A CHICKEN

  
A DUCK 

 
A SHEEP 

A MOUSE

 

A FROG

 

A FISH
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