
KRATKOČASNIK ZA 2. razred 

OPAZUJEM NARAVO 

 

SPET EN LEP POZDRAV, UČENCI 2.r, 

UČITELJ TOMAŽ TUKAJ. KAKO SI/STE? 

KOT KAŽE SE ŠE NEKAJ ČASA NE BOMO 

VIDELI, VENDAR NE OBUPAJTE, VSE 

SLABO ENKRAT MINE. KO PA SE BOSTE 

SPET SREČALI S SVOJIMI SOŠOLCI, PRIJATELJI, STARIMI 

STARŠI IN UČITELJICAMI, PA BO ŠE TOLIKO BOLJ VESELO, 

KAJNE? 

ČEZ DOBER TEDEN BOSTE MNOGI OD VAS PRAZNOVALI VELIKO 

NOČ. VEČ O OBIČAJIH IN USTVARJANJU NASLEDNJI TEDEN, 

KO BOM ZA VAS PRIPRAVIL VSEBINE POVEZANE S TEM 

PRAZNIKOM, TOKRAT PA SPET NEKAJ IDEJ IN UPORABNIH 

INFORMACIJ ZA POPOLDANSKI ČAS.  

ŠE VEDNO LAHKO POŠLJEŠ SPOROČILO NA ZDRAVELJČKOVO 

POŠTO. DELI Z NAMI SVOJ VSAKDAN: UČENJE, IGRO, 

SPREHODE IN KREATIVNO USTVARJANJE (NPR. IZDELKE ZA 

MATERINSKI DAN) 

 

zdraveljckova.posta@gmail.com 

 

 

mailto:zdraveljckova.posta@gmail.com


OPAZOVANJE PTIC ALI DRUGIH ŽIVALI 

Ker moramo ostajati doma, se moramo zamotiti na kakšen drugačen 

način. Ena od možnosti je, da skozi okno opazuješ katere živali vidiš, 

koliko jih je, in kje se gibljejo. To je dobra priložnost, da se naučiš 

poimenovati in prepoznati nekaj najbolj pogostih ptic, ki so v okolici 

hiš in tudi stolpnic. 

Naredi si tabelico, ne potrebuješ lista, uporabi kar brezčrtni zvezek 

za okolje. Napiši si ime ptice (golob, vrabec, sinica, sraka, kos…). 

Lahko jo narišeš ali si prilepiš sliko, potem pa označiš kolikokrat si jo 

videl ali koliko ptic iste vrste si opazil. Veliko sreče pri opazovanju!  

 

 

 

 

 

 

 

 



STARE IN NOVE IGRE 

ZEMLJO KRAST1 

Igro se v teh časih lahko igrate z družinskimi člani. Najprej narišeš majhen 

krog-sonce in okoli njega velik krog-svet. Označiš države. Za to seveda 

potrebuješ palčko.  

Igra se začne tako, da palčko postaviš v sonce in tisti, ki mu je palčka padla na 

njegovo ozemlje začne igro s tem da zakliče NAPADAM, NAPADAM ANGLIJO 

(ali katerokoli drugo napisano državo) in vrže palčko na ozemlje Anglije. Medtem 

se razbežite. Igralec, ki ima v lasti Anglijo hitro stopi na palčko in zakliče stop. 

Vsi obstanejo in 'Anglež' pobere palčko in se sprehodi po črtah sveta in s palčko 

zadane najbližjega. Če ga zadane, mu lahko ukrade zemljo. Ukrade si jo lahko 

toliko, kolikor lahko zariše črt, ne da bi kjerkoli stopil na tuje ozemlje. Če pa 

igralca ne zadane mu lahko nezadeti igralec ukrade zemljo. 

Če pa so navodila malce predolga ali nejasna, pa si poglej, kako se igra Ribič Pepe: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ribic-pepe/174310607 

 

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

STOTIČNI KVADRAT MALO DRUGAČE 

Stotični kvadrat sedaj že dobro poznaš,  

lahko pa ga uporabimo tudi za igro. Kako?  

 Poiščeš delovni zvezek za 

matematiko, figurice in igralno 

kocko. 

 Začneš na številki ena, začne 

najmlajši tekmovalec. Ko prideš npr. 

na 5, poveš katero število je 

predhodnik in naslednik. 

 Če si ju pravilno povedal, skoči še 

eno mesto naprej.  

 Zmaga prvi, ki pride do sto. Igraš 

lahko tudi sam. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ribic-pepe/174310607
http://www.ringaraja.net/clanek/se-poznate-stare-igre-se-jih-se-igrate_4721.html


LUTKOVNE PREDSTAVE LGL PREK SPLETA 

Čeprav kulturne ustanove niso odprte, pa so nam muzeji in gledališča omogočili 

virtualni dostop do njihovih vsebin. Tako si lahko ogledamo tudi kakšno lutkovno 

predstavo. Kakšno že poznate, tu je izbor treh, ki si jih lahko ogledate. Kje? Na 

spletni strani: 

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video?fbclid=IwAR3V0qjrY8KGz9F9DUbl1fFGqcEhMzRgB4-

98GRetrptGlXvT_aLej109Jg  

 

 

 

 

 

Ostržka verjetno že dobro 

poznate. Ostržek je lutka, ki ji 

je vila vdihnila življenje. Ali veš, 

kaj si je najbolj želel postati? 

Zvezdica Zaspanka je glavni lik 

pravljice. Je zvezda na nebu, ki 

povzroča zmedo na Zemlji, ker 

zamuja v službo zvezdice, kjer 

je glavna naloga uspavati otroke 

Sapramiška je verjetno ena 

najbolj znanih pravljic Svetlane 

Makarovič. Veš kako je dobila 

miška svoje ime?  

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video?fbclid=IwAR3V0qjrY8KGz9F9DUbl1fFGqcEhMzRgB4-98GRetrptGlXvT_aLej109Jg
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video?fbclid=IwAR3V0qjrY8KGz9F9DUbl1fFGqcEhMzRgB4-98GRetrptGlXvT_aLej109Jg


POMAGAM KUHATI 

 

Prejšnji teden je bil zelo zimski, tako da ni bilo toliko priložnosti nabirati užitnih 

rastlin v naravi. Kdor pa ima v hladilniku še kakšno staro zalogo in jo mora 

porabiti, lahko skuha kakšno juho. Če imaš še čemaž, lahko skuhaš zelo okusno 

čemaževo juho. Čemaž je sorodnik pora, čebule in česna. Znan je tudi pod 

imenom »medvedji česen«.  

Vendar pazi, da ga ne zamenjaš s podleskom ali šmarnico! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

TESTENINE Z REGRATOVIM PESTOM 

https://okusno.je/recept/cemazeva-

kremna-juha  

SESTAVINE (za 4 osebe) 

3 žlice olja 

1 čebula 

2 srednje velika krompirja 

800ml jušne osnove ali vode 

1 šopek čemaževih listov 

2 ščepca soli 

1 ščepec popra 

4 žlice kisle smetane 

Čebulo olupimo in sesekljamo, prepražimo na 

olju. Krompir olupimo, narežemo na kocke in 

dodamo čebuli, popražimo in prelijemo z 

vodo ali osnovo, solimo. Ko je krompir skoraj 

skuhan, očistimo še čemaževe liste in jih 

kuhamo s krompirjem 5 minut. Zmiksamo in 

še malo povremo. Postrežemo z malo 

smetane. 

Dober tek!  

 

 

VEDNO KUHAJ POD 

BUDNIM OČESOM OČKA 

ALI MAMICE, NIKOLI SAM! 

https://okusno.je/recept/cemazeva-kremna-juha
https://okusno.je/recept/cemazeva-kremna-juha


PA ŠE TO – KAM PO POMOČ V ČASU KORONAVIRUSA 

V šolski svetovalni službi sta svetovalni delavki pripravili zloženko z izčrpnimi informacijami, ki pridejo prav. Najdete jih na spletni strani 

šole. 



UGANKE ZA BISTRE GLAVE 

 

REŠITVE UGANK PREJŠNJEGA TEDNA: 

regratova lučka, regrat, kuhalnica, darilo 

 

TOKRAT BODO UGANKE MALO BOLJ ZIMSKO OBARVANE, KER 

NAS JE PRED KRATKIM ŽE OBISKALA ZIMA, PA KOT KAŽE 

NAS BO V KRATKEM SPET.  

 

Golo drevje, oster piš,  

sneg z neba in že smejiš 

razigrano se ves čas, 

pa čeprav prinaša mraz.  

 

Mehke drobne čipke 

rajajo po gaju, 

vendar le pozimi, 

stopile bi se v maju. 
 

Joj, kako so izbirčne! 

Zahtevajo sneg, 

dovolj strm breg 

in dve spretni nogi, 

ki živita v slogi.   



TEMA:  OPAZUJEM NARAVO (30.3.-3.4.) 

 
 

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 

 

Spletne strani 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1609/1/TRONTELJ_SASA.pdf 

http://igramose.blogspot.com/p/uganke.html 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zvezdica_Zaspanka 

file:///C:/Users/HP/Downloads/Rogic_Vanja_2018.pdf 

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

igrate_4721.html 

https://okusno.je/recept/cemazeva-kremna-juha  

 

  

Slike 

https://www.podarimo.si/80491-clovek-ne-jezi-se-v-velikosti-1m 

https://www.bodieko.si/recepti-za-cemaz 

https://earthsky.org/earth/best-snowflakes-photos-from-earthsky-friends 

https://www.delo.si/zoi-2018/zoi-discipline/predstavljamo-vam-alpsko-

smucanje.html 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1609/1/TRONTELJ_SASA.pdf
http://igramose.blogspot.com/p/uganke.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zvezdica_Zaspanka
file:///C:/Users/HP/Downloads/Rogic_Vanja_2018.pdf
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
https://okusno.je/recept/cemazeva-kremna-juha
https://www.podarimo.si/80491-clovek-ne-jezi-se-v-velikosti-1m
https://www.bodieko.si/recepti-za-cemaz
https://earthsky.org/earth/best-snowflakes-photos-from-earthsky-friends
https://www.delo.si/zoi-2018/zoi-discipline/predstavljamo-vam-alpsko-smucanje.html
https://www.delo.si/zoi-2018/zoi-discipline/predstavljamo-vam-alpsko-smucanje.html

