
2. B RAZRED 

PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 

Predlogi v, na, iz, s in z 

Oglej si slike in preberi spodnje primere. 

 

Par sta besedici v in iz.  

Primer: Miha je v hiši, prišel bo iz hiše. 

 

 
Par sta besedici na in s.  

Primer: Veverica je na smreki, skočila bo s smreke.  



 

Par sta besedici na in z.  

Primer: Žolna je na deblu, zletela bo z debla. 

 

Ustno dopolni spodnje primere. Uporabi predloge na, v, iz, s in z.  

Kadar nisi prepričan, ali je pravilno s ali z, si pomagaj tako, da s ali z izgovoriš skupaj z 

naslednjo besedo. 

PRIMER: Ali je prav Z DREVESA ali S DREVESA? Preverim tako, da izgovorim skupaj 

ZDREVESA in SDREVESA. Lažje izgovorim ZDREVESA, zato napišem Z DREVESA. 

Andrej je šel v Zakriž. Zvečer se bo vrnil __ Zakriža. 

Manca je na stolu, skočila bo __ stola. 

Zjutraj sem prišel v šolo. Popoldan bom šel __ šole. 

Škatla je na mizi, vzel jo bom __ mize. 

Dimnikar je na strehi, splezal bo __ strehe. 

Mama je šla v trgovino, __ trgovine bo prinesla kruh. 

Rešitve: iz Zakriža, s stola, iz šole, z mize, s strehe, iz trgovine. 

Odpri DZ (4. del) na strani 12 in reši nalogi. 

 

MATEMATIKA 

Računamo s kilogrami 

V DZ stran 10 in 11 reši 6., 8., 9., 10., 12. in 13. nalogo. Če želiš, reši še 7. in 11. 

nalogo.  



Ko sestavljaš in pišeš račune, ne pozabi na mersko enoto kg.  

Primer naloge z besedilom: Doma imam 5 kg bele in 4 kg črne moke. Koliko kg moke 

imam doma? 

R: 5 kg + 4 kg = 9 kg 

O: Doma imam 9 kg moke. 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Moje kolo; risanje po opazovanju 

Dobro si oglej svoje kolo. V zvezek za spoznavanje okolja napiši naslov Moje kolo in 

kolo nariši. 

 


