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Vsebina in 
pripomočki: 

    BRALNE VAJE 

Preverjanje 
znanja 

Dz, str. 54, 
55 

Preverjanje 
znanja 

Prepis 

zvezek 

Seštevanje DE 
+ DE = DE 

Dz, str. 7, 

zvezek 

Preverjanje 
znanja-ZOOM 
SREČANJE 

 

 https://www.lilibi.s
i/solska-
ulica/slovenscina/b
ralne-sobe/bralna-
soba-8/vaja-3 

 

SLOVENŠČINA-2, 3 

Danes bomo preverili znanje iz slovenščine. 

Cilji preverjanja znanja so: 

Berem kratka besedila.  

Pisno in ustno pravilno odgovorim na vprašanja o prebranem besedilu. 

Pravilno uporabljam veliko začetnico in končna ločila.  

Pišem čitljivo in estetsko.  

Povem svoje mnenje o besedilu in ga utemeljim. 

S pisanimi črkami prepišem besede in povedi. 

 Odpri delovni zvezek slovenščine na strani 54. 

Tvoja prva naloga je, da samostojno prebereš besedilo. 

Besedilo preberi 2 x ali večkrat.  
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Oceni svoje branje. 

 

Nato preberi vprašanja v delovnem zvezku, na strani 55. 

Odgovore zapisuj s peresom. Piši z malimi 

tiskanimi črkami. Pozoren/ pozorna bodi na 

velike začetnice in ločila. Piši čitljivo in estetsko. 

Ustno odgovori. 

Ti je bilo besedilo všeč? 

Kaj si novega izvedel? 

Kaj se ti je zdelo zanimivo? 

Reši še 2.nalogo. 

 

 

V zvezek s pisanimi črkami prepiši naslednje besede in povedi. Napiši naslov 

(PREPIS) in DATUM. 

Sir, muca, vreča, zvonec, Zvone, lok, Rok, bolha, veverica 

Ana liže liziko. 

Tine ima na torti tri svečke. 



Rešene naloge slikaj ali skeniraj in pošlji razredničarki na mail do četrtka, 

14.5. 

 

MATEMATIKA-2 

1. DANES ZA DELO POTREBUJEŠ DIDAKTIČNI MATERIAL 

DESETICE IN ENICE, ZVEZEK MAT, PERESNICO IN DZ. 

2. NAJPREJ USTNO PONOVI RAČUNANJE. 

 
 

3. V ZVEZEK NAPIŠI NASLOV:  

» Seštevanje DE + DE = DE » 

 Sešteval-a boš dve poljubni dvomestni števili brez prehoda desetice.  

Reševali bomo primer: 31 + 43 = __ 

 

PREPIŠI RAČUN V ZVEZEK. 

 

PRIPRAVI SI DESETICE IN ENICE. 

 

Nastavi 3 stolpce in 1 posamezno kocko. 

 

Dodaj še 4 stolpce in 3 kocke. 

 

Nariši grafično ponazoritev:  ●     ●●● 

 

Zapiši račun (drugi seštevanec razčlenimo na D in E). 

 

 

 



 Računamo na daljši način. 

                                                               40   3 

                                                                 \   /  

31  +   43  =  71 + 3 = 74 

 

Postopek računanja: 

 

Računali bomo račun 24+31= 

 

1. Drugi seštevanec najprej razdružimo na desetice in enice (30+1). 
 

 
 

2. Številu 24 najprej prištejemo 30, dobimo 54 in to število zapišemo za znakom =. 

 

 

 

3. Številu 54 bomo prišteli še 1. 

 

 

4. Seštejemo 54+1, rezultat je 55. 
 



 

 

5. Primer prepiši v zvezek. 

 

 

 

PRIPRAVI SI DZ, STR. 7. NA MODRI PODLAGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIKAZ RAČUNANJA V STOTIČNEM KVADRATU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloga na modri podlagi 

Preberi besedilno nalogo. 

Oglej si slikovno ponazoritev in 

jo ubesedi. Preberi račun in ga 

primerjaj s ponazoritvijo. 

Preberi odgovor. 

 

4. naloga 

Oglej si slikovni prikaz in zapiši račun seštevanja. Računaj 

na daljši način. 

5. naloga 

Seštevaj na daljši način. 

6. naloga 

Račune lahko že izračunaš na krajši način. Nad drugi 

seštevanec si še vedno lahko zapišeš desetice in enice. 

 



GLASBENA UMETNOST-1 

Preverjanje znanja- ZOOM SREČANJE Z UČENCI- 2.A IN 2.B. 

Cilji preverjanja znanja: 

Pozna in smiselno uporablja glasbene besede in pojme. 
Sledi slikovnemu zapisu glasbenih vsebin. 
Igra na lastna glasbila preproste spremljave ter krajše glasbene vzorce. 
Posnema ritmične vzorce. 

 
Preverjanje znanja bo potekalo v dveh skupinah. 

 

1.skupina-9.00 

2.skupina-10.00 

Povezave in skupine bodo objavljene v kanalu v eAsistentu. 

Pripravi si rdeč in zelen kartonček, 10 manjših lističev za zapisovanje kratkih 

odgovorov in temen flomaster. 


