
2. B RAZRED 

ČETRTEK, 23. 4. 2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Boris A. Novak: Zzzbudilka 

Spomni se, kako je potekalo današnje jutro. Kaj te je zbudilo? Si zajtrkoval? S kom si 
se danes že pogovarjal? Kaj ti je povedal? Kaj si ti povedal njemu? Kaj si delal po 
zajtrku? Si že imel kaj časa za igro? 

Ali dnevi potekajo enako kot takrat, ko moraš zjutraj v šolo? 

Mogoče te zbudi budilka. Kaj ti budilka sporoča z zvonjenjem? Pove ti, da je čas, da 
vstaneš. Kaj pa si takrat misliš ti? 

Zjutraj je marsikdo jezen na budilko in njene zzzbudilne besede, tudi pesnik Boris A.  
Novak. On še posebej, zato budilki sploh ne pravi več budilka, ampak zzzbudilka. 

Prosi starše, da ti pesem preberejo. 

 

 



 

Je tudi tvoja budilka tako grozna? 

V zvezek za SLJ s pisanimi črkami napiši naslov pesmi. Nariši to grozno zzzbudilko. 

Pesem lahko prebereš še sam. 

 

MATEMATIKA 

Tehtanje; lažji in težji 

Najprej boš preveril svoje znanje računanja. Prišteval in odšteval boš enomestna 

števila.  

Pripravi zvezek. Z lističa boš prepisal in izračunal račune. Časa imaš 10 minut. Po 

desetih minutah bodo tvoji starši preverili, koliko računov si pravilno izračunal. Število 

pravilno izračunanih računov (posebej seštevanje in posebej odštevanje) mi bodo 



starši sporočili na elektronski naslov (ne pošiljajte fotografij, samo število pravilno 

izračunanih računov, npr. 8 računov seštevanja, 6 računov odštevanja).  

 42 + 7 = 

61 + 6 = 

20 + 1 = 

42 + 8 = 

90 + 7 = 

71 + 3 = 

35 + 2 = 

57 + 1 = 

84 + 4 = 

65 + 4 = 

82 − 1 = 

24 − 3 = 

97 − 5 = 

38 − 4 = 

55 − 3 = 

79 − 4 = 

46 − 3 = 

26 − 5 = 

85 − 3 = 

77 − 2 = 

 

Opazuj prevesni gugalnici.  

  

Ustno odgovori na vprašanja. 

- Kdo je težji? 

- Kdo je lažji? 

- Kdo je enako težak? 

- Na katero stran se je prevesila 1. gugalnica? Zakaj? 

Gugalnica se je prevesila na dečkovo stran, ker je deček težji. 

- Kaj pomeni, da je gugalnica v ravnovesju?  

Prevesna gugalnica je v ravnovesju, kadar je deska, na kateri sedita otroka v  

vodoravnem položaju. 

Jure 

Manca 

Tine 

Vito  



Odpri DZ (4. del) na strani 8. Oglej si slike in pisno odgovori le na vprašanja, kaj je 

težje in kaj je lažje. Pojasni ustno. 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Velike pisane črke V, Z in Ž 

Na povezavah si oglej, kako se napišejo velike pisane črke V, Z in Ž. 

Stran lahko odpreš tudi tako: Lilibi.si → Dežela Lilibi → Šolska ulica1-2 → Slovenščina 

→ Dežela ABC → Pisane črke → Črka V (Črka Z oz. Črka Ž). 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/v/kako-napisemo-to-crko 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/z/kako-napisemo-to-crko 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/zz/kako-napisemo-to-crko 

Črke piši v zvezek za slovenščino. Za vsako črko napiši po eno vrstico. 

           

 

V zvezek prepiši vsaj 3 povedi. 

    

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/v/kako-napisemo-to-crko
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/z/kako-napisemo-to-crko
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/zz/kako-napisemo-to-crko


 

 
 

ŠPORT 

Vožnja s kolesom 

Med vožnjo s kolesom obvezno uporabljaj čelado. Sam se s kolesom lahko voziš po 
dvorišču.  


