
2. B RAZRED 

ČETRTEK, 9. 4. 2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Tilen - opis osebe 

Dvakrat preberi spodnje besedilo. 

 

Ustno odgovori na vprašanja. 

Kako je ime dečku?    

Povej, kako se piše.      

Koliko let ima?    

Kateri razred obiskuje?    

V katerem kraju živi?   

Kakšen obraz ima Tilen?    

Kaj ima na levem licu?    

Kakšne barve so njegove oči?    

Kakšna očala nosi?    

Kakšni so Tilnovi lasje?    

V kaj je večkrat oblečen?    

Kje ima našit žep?     

V kaj je obut? 

Ali je deček na fotografiji Tilen? Kako veš? 



Če bi se Tilen izgubil in bi v časopisu bral njegov opis, po čem bi ga prepoznal oziroma 

razlikoval od drugih dečkov? 

Ali je besedilo pravljica, zgodbica, opis osebe?  

Besedilo je opis osebe. Ker moramo tistega, ki ga opisujemo opisati takega kot je, 

takemu besedilu rečemo neumetnostno besedilo. 

V DZ str. 103 odgovori na vprašanja in nariši Tilna.  

Zapiši daljše odgovore (npr. Tilen se piše …). 

 

ŠPORT, 1. del 

Na potep s škratoma te danes vabi učiteljica Maja. Škratoma se pridruži na povezavi 
https://www.youtube.com/watch?v=jvy5Q7UzTRE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YYvELSXlIht_Vs8

my-Q9l4_KDEGF2amsf6R4hkeIQOtuk0iTUbTg7reg. 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Besede s širšim pomenom 

 

Preberi zgornje besedilo in si oglej 

sliko na desni.  

Odgovori na vprašanja.  

Kam je odšel Gregor z mamico? 

Kaj je mamica kupila pri prodajalcu, ki 

je prodajal sadje? 

Kaj je pisalo na stojnici, kjer je 

mamica kupila korenje, peteršilj, 

cvetačo in krompir? 

Kaj Gregor rad je? 

Na kateri stojnici sta kupila sir in 

jogurt? 

https://www.youtube.com/watch?v=jvy5Q7UzTRE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YYvELSXlIht_Vs8my-Q9l4_KDEGF2amsf6R4hkeIQOtuk0iTUbTg7reg
https://www.youtube.com/watch?v=jvy5Q7UzTRE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YYvELSXlIht_Vs8my-Q9l4_KDEGF2amsf6R4hkeIQOtuk0iTUbTg7reg


Besede, ki nam povejo skupno ime, so besede s širšim pomenom. Besede, ki jih 

naštevamo, so besede z ožjim pomenom. 

V DZ reši naloge na strani 90. 

Pri 2. nalogi v ustrezna okenca nariši avtomobilček, gugalnico, kremno rezino, lego 

kocke, peskovnik, punčko, tobogan in torto. 

Če želiš, reši še https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/skriti-

zaklad/nadpomenke/nadpomenke-1 (Lilibi.si → Šolska ulica1-2 → Slovenščina → Skriti 

zaklad → Nadpomenke). 

 

MATEMATIKA 

Črtični prikaz 

Spomni se črtičnega zapisa. Kaj pomenijo črtice? 

I = ENA 

II = DVA 

III = TRI 

IIII = ŠTIRI 

IIII = PET 

Reši naloge v DZ str. 98. 

V zvezek prepiši in reši vsaj en stolpec računov. 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/skriti-zaklad/nadpomenke/nadpomenke-1
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/skriti-zaklad/nadpomenke/nadpomenke-1


ŠPORT, 2. del 

Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=3PYv6DrbMLg poslušaj glasbo in se ob 

glasbi gibaj po prostoru. Pri tem bodi pozoren na to, da razmigaš svoje roke, noge, 

glavo, trebuh, da se zavedaš gibanja telesa, tako prstov na rokah kot na nogah. 

Pozoren moraš biti na vsak svoj gib in ga poskušaj opazovati. H gibanju naj te vodi 

ritem glasbe. Povabi še preostale člane družine, da se gibajo s teboj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3PYv6DrbMLg

