
PETEK, 27. 3. 2020 

SLOVENŠČINA 

 NALOGA OPRAVIL-A 
1. Potrebuješ berilo in zvezek za književnost.  V kazalu poišči naslov 

ZAKAJ TEČE PES ZA ZAJCEM? 
 

2. V čem se na pogled razlikujeta pesem Zajec in pes in pravljica Zakaj 
teče pes za zajcem? 

 

3.  Preberi najprej pravljico na strani 79. Si si zapomnil, kaj piše?  

4. Preberi še pesmico na strani 78.  Ima pesem enako vsebino, bolj 
natančno opisano ali manj? 

 

5.  V zvezek za književnost napiši naslov ZAJEC IN PES  

6. Pisno odgovori na vprašanja iz berila na strani 78. Odgovarjaj s celimi 
povedmi. 

 

7. Ilustriraj pesmico.  
8.  DN: Beri uganke iz priloge. V zvezek za književnost napiši naslov 

UGANKI. 
Z malimi tiskanimi črkami prepiši dve uganki in nariši rešitev. Rešitev 
je v oklepaju. 

 

 

Priloga: 

Dolga ušesa in urne noge,                                       Našo hišo straži, 

kratek repek in plaho srce.                                      muco Maco draži,  

Kako mu je ime? (zajec)                                           ko pridem domov,            

                                                                                      pozdravi …………. hov, hov. (pes) 

 

Kdo miške pušča v miru, mačke pa podi,                                 Dolgouhec, potepuhec,  

za torto se ne meni, pač pa za kosti. (pes)                               venomer skaklja  

                                                                                                         sem in tja, sem in tja. (zajec)   

 

 

  



PETEK, 27. 3. 2020 

MATEMATIKA 

 NALOGA OPRAVIL-A 
1. Pripravi karo zvezek, DZ LB MAT, ravnilo.  

2. Prepiši s priloge v karo zvezek in reši.  

3.  DZ MAT stran 58, 59 in 60. Delaj samostojno. Natančno preberi 
navodila in glej primer, kjer je napisan.  

 

4. Rešene naloge naj ti nekdo pregleda in oceni vsako stran posebej: 
vse prav – Super! 
1 in 2 napaki – Bravo. 
3,4,ali več napak – Vadi! 

 

5. Če si dobil oceno Vadi!  naredi še nekaj podobnih primerov na 
poseben list ali poišči naloge, ki ti jih je poslala učiteljica Mojca. 

 

 

Priloga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETEK, 27. 3. 2020 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

 NALOGA OPRAVIL-A 
1. Si že opazil-a na travnikih pomladanske cvetice? Kaj pa cveti na vrtu ali 

pred hišo? 
 

2. Na spletu v deželi lilibi – e gradivo- 2 razred – samostojni delovni 

zvezki – DZ SPO – vtipkaj stran 70. Opazuj stran 70 in ustno odgovori 

na vprašanja:  
Katere rastline so znanilci pomladi? Zakaj jih tako imenujemo?  

Čemu ima trobentica takšno ime? 

Zakaj pomladanske rastline cvetijo tako zgodaj? 

Kje so te rastline poleti? 

Pljučnik je zdravilna rastlina. Kaj pomeni, da je rastlina zdravilna?  

Poznaš še kakšno zdravilno rastlino? 

   Deli zvončka. Oglej si fotografijo zvončka. 

Kako se imenuje zvonček na fotografiji? (mali zvonček) 

Poimenujejo dele malega zvončka. 

Kaj ima rastlina shranjeno v čebulici? 

Poimenuj dele trobentice. Kaj ima v zemlji? (koreniko in koreninice). 

 

3.  Preberi vse, kar piše na tej strani. Ustno reši križanko na naslednji 

strani. 

 

4. V zvezek za SPO napiši naslov POMLADANSKE CVETICE 
Nariši pomladanske cvetice, kot jih vidiš na sliki v DZ SPO ali na prilogi. 
Zraven vsake cvetice napiši njeno ime. 

 

5. Naloga: Pred hišo, na travniku ob hiši, na vrtu, balkonu … poišči eno 
izmed pomladanskih cvetic. Prinesi jo na mizo in jo kar se da natančno 
nariši. Opiši jo podobno kot je v DZ SPO nakazan opis za trobentico. 
Pri opisu naj ti bodo v pomoč nasveti s priloge 2. 

 

 

Priloga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  FORZICIJA                                                  JETRNIK                                       TULIPAN 



 

 

 

 

 

 

MARJETICA                                                TELOH                                                PLJUČNIK  

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽAFRAN                                          MALI  ZVONČEK 

 

 

Priloga 2 

Listi – Koliko jih ima rastlina? Kakšne barve in oblike? So veliki ali majhni? Od kod 

rastejo, s stebla ali iz korenike (čebulice)? 

Cvet – Koliko je cvetov? Je vsak cvet na svojem steblu ali jih je na steblu več? Kakšne 

barve so? Koliko cvetnih listkov sestavlja cvet' 

Steblo – Je samo eno ali jih je več? Je ravno, trdo, krivo, mehko…?  

Kaj je v zemlji – korenika ali čebulica? Je velika, majhna? Kakšne barve je? 

 


