
Pozdravljeni v novem tednu. Žal se naš teden ne začenja v učilnici drugega razreda, ampak še vedno 

na spletni strani. Očitno bo tale šola na daljavo še kar nekaj časa trajala. Saj smo se kar dobro vpeljali 

in se navadili, pa vendar si že vsi najbrž želimo naše skupne družbe (skupnega učenja, skupne igre …).  

Kaj hočemo. Moramo kar potrpeti. Saj bo  tudi za skupno učenje in igro še veliko časa. 

Mimogrede: štiri učenke mi še niste pokazale svojih domačih nalog (s-jev in š-jev). Lepo prosim, če mi 

jih lahko čim prej pošljete. Hvala. 

 

SLJ: Čarobna krogla, Arcadio Lobato 

Danes bomo spet vzeli v roke berila. Odprite jih na strani 86. Pravljico je napisal španski pisatelj 

Arcadio Lobato in so nam jo učenci dramske skupine OŠ Mirna lani zaigrali na kulturni prireditvi, 

mislim, da ob dnevu državnosti. Se spomnite? Govori o pastirčku Manolu in čudežni krogli. 

Zgodba govori o dobrem in skromnem pastirčku Manolu, ki je pasel svoje koze. Nekega dne pa je na 

paši našel  čudežni predmet. 

Preberi v berilu prvi odlomek. Ustno odgovori na spodnja vprašanja. Pri spodnji nalogi lahko na listke  

svoje želje napišejo vsi družinski člani. 

Zgodba se nadaljuje tako, da je nek deček iz vasi  pastirčku  Manolu med spanjem vzel kroglo.  Vsi 

ljudje so se zbrali okrog dečka in ukradene krogle  in si zaželeli veliko stvari (gradove, dragulje, 

cekine…).  Preberi vmesno besedilo in nato še drugi odlomek. Izvedel boš, kako se je zgodba končala. 

Nato ustno odgovori še na spodnja vprašanja.  Naloge o izdelavi svoje knjige (s svetlejšim tiskom) ni 

potrebno narediti. 

Odpri zvezek za pisanje in napiši naslov: 

ČAROBNA KROGLA (ARCADIO LOBATO) 

Tako kot pastirček Manolo sem tudi jaz našel-a čarobno kroglo.  

Nadaljevanje zgodbe. Napiši svojo zgodbo. Tvoja želja naj ne bo preveč materialna  (npr. drage igrače, 

denar …), ampak bolj globoka. Zgodba o Manolu naj ti pomaga razmišljati, kaj je v življenju res 

pomembno. Pri pisanju zgodbe uporabi vsaj 8 povedi. Piši z malimi tiskanimi črkami. Pazi na 

pravopisna pravila. 

Ker bi vaše želje rada prebrala tudi jaz, naj mi starši vaše zapise fotografirajo in pošljejo na elektronski 

naslov: erika.cugelj@gmail.com 

 

MAT: Odštevam do 100 

Oglej si str. 77 v modrem delovnem zvezku.  

V zvezek s kvadratki napiši naslov Vaja. Prepiši primer z zelenimi kvadratki (38 – 6 = 32). Nariši tudi 

kvadratke in jih ustrezno prečrtaj. 

Na enak način kot smo seštevali, sedaj tudi odštevamo. Desetice se niso nič spremenile, enice pa 

odštejemo, kar je v računu prikazano s črtanjem kvadratkov. Pri računanju si lahko pomagaš s prstki 



(prepišeš število desetic, nato pa s prstki nastaviš enice in zapreš toliko prstkov, kolikor enic moraš 

odšteti). 

Reši celotno stran 77 in stran 78. 

ŠPO: Ples (Lepši svet,  Mojca Robič) 

Se še spomniš, kako smo plesali  ta ples? Poišči ga na Youtubu in zapleši. Tvoj soplesalec je lahko tvoj 

bratec, sestrica, očka ali mamica. Uživaj v plesu in veliko dobre volje.  

Za tem sestavi gibalno vajo iz črk, ki se skrivajo v tvojem imenu. Lahko sestaviš tudi gibalne naloge za 

imena tvojih družinskih članov. 

 


