
KRATKOČASNIK ZA 2. RAZRED 

 

DRAGE UČENKE IN UČENCI 2.r, UČITELJ TOMAŽ TUKAJ. KAKO 

SI/STE? ČAS TEČE, NIČ NE REČE. MINEVA ŽE EN MESEC, ODKAR 

SMO DOMA, OD DOMA DELAMO IN SE TAM UČIMO. NA TO SE 

BOMO KOT KAŽE MORALI PRIVADITI, SKUPAJ S STARŠI NAM 

BO USPELO, ČEPRAV NE BO PREPROSTO. RAZMIŠLJAJTE 

PREDVSEM O LEPIH STVAREH PO KONCU KRIZE. 

VELIKONOČNI PRAZNIKI SO ZA NAMI, POLEG TEGA STE IMELI 

V PETEK DAN DEJAVNOSTI. SO VAM BILE TE VŠEČ, STE 

IZVEDELI ALI NAREDILI NEKAJ NOVEGA? SEVEDA STE.  

TUDI TOKRAT IMATE NA VOLJO NEKAJ AKTIVNOSTI, 

RECEPTOV, IGER IN ŠE ČESA. ČE ZMANJKA IDEJ ZA PROSTI 

ČAS, POIŠČI KAKŠNO TU. 

ČE IMAŠ PRI UČENJU KDAJ TEŽAVE, SE LAHKO VEDNO OBRNEŠ 

NA UČITELJICO TIO, MAJO ALI NAME. 

 

OSTANITE OPTIMISTIČNI IN VESELI SONČKI!  

Na svetu si, da gledaš sonce, 

na svetu si, da greš za soncem, 

na svetu si, da sam si sonce 

in da s sveta odganjaš – sence. 

(Tone Pavček) 

 



 

RISANJE DRUGAČE 

 

NA SPREHODU 

Ustvarjalni smo lahko tudi brez škarij, papirja, lepila, barvic in 

ostalih šolskih potrebščin. Sprehod lahko združite tudi s kreativnimi 

postavitvami naravnih materialov ali drugače rečeno, z risanjem z 

naravnimi materiali, ki jih najdemo ali naberemo spotoma (med 

sprehodom. Ker pa za naravo tudi skrbimo, ne trgamo svežih rastlin, 

namesto tega naberimo storže, suhe palice, kamenčke, suho listje in 

še kaj. 

 

Pusti domišljiji prosto pot, narediš lahko                                          

marsikaj zanimivega. Venček, krog, kakšno                                          

žival kot npr. zajca, ježka, psa, muco… 

 

DOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Druga možnost je ta, da med sprehodom nabereš suho listje 

(različnih barv), in iz suhega listja narediš žival. Za to rabiš samo 

prostor na mizi, če pa želiš, lahko tudi prilepiš na papir.  

Kako to narediš, si poglej v dveh kratkih posnetkih, kjer lahko dobiš 

par idej.  

KAJ POTREBUJEM: 

 suho listje (vse ostalo po želji), 

 škarje, 

 lepilo, 

 flomaster, 

 list papirja A4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVEZAVI: 

https://www.youtube.com/watch?v=cjQ_k4x2Jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=RsyxM9G7JOs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cjQ_k4x2Jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RsyxM9G7JOs


STARE IN NOVE IGRE 

 

STARA IGRA: KAMENČKANJE 

 

Za igro so pastirji skopali ne pregloboko, kakih 15 cm široko jamico z 

ravnim dnom, v katero so (na sredino) položili kamenček. Pri igri je 

vsak od pastirjev imel 5 kamenčkov. Pastirji so te kamenčke metali 

proti izkopani jamici tako, da so pristali čim bliže jamici, vanjo pa 

noben kamenček ni smel pasti. Če je kateri od kamenčkov padel v 

jamico, je moral pastir igro prekiniti. Ni bil uspešen. Za kazen je 

moral steči vračati živino, ki je morda delala škodo na njivi ali pa se 

je preveč oddaljila. Pastir, ki je kamenčke vrgel proti jamici tako, da 

noben ni padel v jamico, je potem z izkrivljenim kazalcem sunkovito 

frcnil vsakega od kamenčkov proti jamici; pri tem so ciljali kamenček, 

ki je bil na sredini jamice. Najbolj uspešen pri metanju kamenčkov in 

nato pri ciljanju kamenčka v jamici je bil zmagovalec.1  

Kazni in nagrade si določite sami.  

 

KEGLJANJE S PLASTENKAMI 

KAJ POTREBUJEM: plastenke in žogo 

 

Plastenke postaviš kot keglje. 

Ne potrebuješ jih 10, kot pri pravem 

kegljanju, dovolj je že ena sama. Da  

se »kegelj« ne podre prelahko, ga  

napolni z vodo. Glede na to, koliko  

prostora imaš, določi razdaljo s katere ga boš ciljal.  

Žoga naj ostane na tleh!  

                                                             
1 http://www.ringaraja.net/clanek/se-poznate-stare-igre-se-jih-se-igrate_4721.html 

 

http://www.ringaraja.net/clanek/se-poznate-stare-igre-se-jih-se-igrate_4721.html


POMAGAM KUHATI 

Naslednjo rubriko je za vas pripravila Ksenija. Kaj dobrega je 

pripravila za vas? Preberite si.  

Pozdravljeni učenci. Upam, da ste čim lepše preživeli praznik in da 

ste si odpočili od šole. Tisti, ki ste praznovali, ste lahko uživali z 

dobrotami: šunka, jajca, hren, potica in drugimi jedmi. Kaj še lahko 

pripraviš s hrenom, si oglej v spodnjem receptu. Najprej pa nekaj 

besed o hrenu. 

 

NAJPREJ NEKAJ O HRENU 

Hren ima veliko pozitivnih učinkov za naše zdravje, ker vsebuje 

vitamin C, vitamina B1 in B6 in minerale: kalij, fosfor, magnezij in 

kalcij. Vitamini in minerali so pomembni za odpornost in pravilno 

delovanje telesa. 

V Slovenijo je hren prišel iz Rusije. Že stari narodi so ga uporabljali v 

zdravilstvu: pri pljučnih, kožnih in drugih obolenjih. Hren deluje 

razkužilno, čisti telo,spodbuja izločanje sluzi iz dihal, spodbuja 

prekrvavitev in deluje protirakavo. Za prehrano so uporabni listi in 

korenina. Pomaga tudi pri pikih žuželk. Zmečkane hrenove liste 

natremo na mesto, kjer nas je pičila žuželka in s tem omilimo 

bolečino. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     list hrena                                                 korenina  

 

  



NAMAZ S KISLIMI KUMARICAMI IN HRENOM 

 

SESTAVINE:  

(količine so odvisne od tega, koliko namaza želiš pripraviti) 

 

 kisle kumarice, 

 sveže nastrgan hren, 

 oljčno olje, 

 kisla smetana. 
 

PRIPRAVA: 

 

Kisle kumarice nareži v skledo in jih zmečkaj s paličnim mešalnikom. 

Dodaj polovično količino nastrganega hrena in enako količino kisle 

smetane kot hrena. Lahko tudi več kisle smetane. Dodaj olje in dobro 

premešaj. 

Namaz lahko uporabiš za pomakanje zelenjave, na kruhu ali kot 

prilogo k pečenemu mesu. 

 

Dober tek! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                  namaz                                                  kisle kumarice 

 

 

  



UGANKE ZA BISTRE GLAVE 

 

REŠITVE UGANK PREJŠNJEGA TEDNA PO VRSTI: 

blazina/vzglavnik, kruh, jajca 

 

TOKRATNE UGANKE SE NAVEZUJEJO NA TA KRATKOČASNIK, 

ČE SI POZORNO BRAL, BOŠ REŠITVE HITRO UGOTOVIL.  

 

 

Polnega mama postavi na mizo,  

prazen se znajde snežaku na glavi. 

 

Zgodaj zjutraj se na travi 

nekaj rahlo je bleščalo – 

tisoč drobnih kapljic, 

pa čeprav ni deževalo. 

Kaj tako šumi? 

Bratcev sto in sto 

v vetru se igra in plapola. 

 

Najbolj zlat je med zlatniki 

in bolj vroč kot ognjeniki, 

je vesoljni kralj obzorja, 

zemlji greje in vsa morja.   



TEMA:  Igram se in ustvarjam (13.4.-17.4.) 

 
 

Kaj lahko delam in ustvarjam doma: 

 

 

 

OBROKI 

 
 

 Navajam se na pravilno prehrano, vedenje pri 

mizi in uporabo jedilnega pribora. 
 Skrbim za zdrav način življenja. 

 

 

 

SPROŠČAM SE 

 

 Razvijam vztrajnost in vzdržljivost. 
 Izvajam naravne oblike gibanja. 
 Razvijam motorične spretnosti in usklajenost 

gibov. 

 

 

 

 

 

 
 

USTVARJAM 

 

 Razvijam sposobnost komunikacije. 
 Spoznavam, da ima vsak človek pravice in 

dolžnosti. 
 Ohranjam prijetne in prisrčne odnose. 
 Razvijam naravna nagnjenja za likovno 

izražanje in si razvijajo ročne spretnosti. 
 Sledim spreminjanju narave. 
 Pridobivam vseživljenjsko znanje, 

pomembno za vsakdanje življenje. 
 Ozaveščam se o pomenu ohranjanja planeta 

Zemlja. 

 

 

SEM SAMOSTOJEN 

 

 Berem sošolcem ali mlajšim otrokom. 
 Povezujem, utrjujem in poglabljam učno 

snov in se samostojno pripravljam na pouk. 



Viri 
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