
2. RAZRED – ČET, 19.3. 

 

ŠPO: Igre z žogo 

 Vzemi žogo (zagotovo imaš kakšno doma). Podajaj si jo z bratcem, sestrico, mamico ali 

očkom.  Žogo mečeš pravilno z eno roko in jo loviš z obema rokama. Če ste vsaj trije, se 

greste lahko Pepčka. Eden je v polju in igralca zunaj in na vsaki strani  polja ga skušata 

izmenično z žogo zbiti. Komur uspe zbiti igralca, gre v polje. Zbiti igralec pa zdaj cilja igralca v 

polju. 

 

SLJ: Velika in mala pisana črka z 

Glede na to, da moramo v 2. razredu spoznati vse pisane črke in da bo tale šola na daljavo 

lahko še kar nekaj časa trajala, bi se lotili kar pisane črke z. Ne bo tako težko, ker smo 

predvaje delali že v šoli.  

Črko pišemo v osrednji prostor, tako kot vse do sedaj. Začnemo jo pisati spodaj, zgoraj 

naredilo majhen valček, se malce vrnemo po valčku in dokončamo poševno črto, nato se 

malo zapeljemo po poševni črti in tudi spodaj naredimo majhen valček. Vse naredimo z eno 

potezo. Veliki Z je podoben malemu, samo, da ga napišemo čez dve vrsti in ima črtico. Mali z  

črtice nima. S fotografijo bi vam rada pokazala, katere napake se pri pisanju pojavljajo. 

Izogibajte se jih. 

 

MAT: Reši, saj zmoreš 

Odpri DZ za MAT, str. 71. Naloge so označene kot malo težje, ampak mislim, da ti bo šlo.  

Pri 1. nalogi moraš vedeti, kaj je vsota in kaj razlika (vsoto dobimo pri seštevanju, razliko pa 

pri odštevanju). 



Pri 2. nalogi ne pozabi napisati račun z merskimi enotami (m). Pazi, da se bo odgovor nanašal 

na vprašanje v besedilni nalogi. 

Tudi 3. in 4. nalogo ti bo uspelo rešiti. Pri 3. nalogi uporabi merilce s centimetri. 

SPO: Spoznali smo (ponovimo) 

V zelenem učbeniku na strani 55 si preberi besedilo in si oglej slike. Zaključujemo tematski 

sklop »Življenje nekoč«. 

Srečno! 

                              Učiteljica Erika 


