
Pozdravljeni učenci, učenke in starši 2. a razreda! 

 

Zaradi trenutne situacije se bomo nekaj časa »srečevali« na daljavo. Dnevno se vam bom javljala 

preko šolske spletne strani s pomočjo zavihka »Delo na daljavo«.  Tu bom objavljala šolske 

zadolžitve, katere lahko opravite doma. Ker vem, da ste sposobni in verjamem v vas, nam bo s 

skupnimi močmi uspelo!  

 

Prijeten pozdrav prav vsem vam želim, 

Polona Ucman 

 

PONEDELJEK, 16. 3. 2020 

Ne pozabi dnevno napisati datuma tudi v zvezek in delovni zvezek, kot smo to že navajeni       

 

MATEMATIKA 

Odštevam do 100 (D-E=DE) 

DELOVNI ZVEZEK (2. del) stran 80, 81, 82 

 

SLOVENŠČINA 

Zgodba o Ferdinandu 

BERILO stran 88, 89 (povezava na zgornjem kliku) 

(ali branje po izboru) 

 

MALI IN VELIKI PISANI ČRKI S IN Š 

Naredi zapis v zvezek, kot smo se naučili do sedaj – dve vrstici malih in dve vrstici velikih črk. V 

pomoč ti je lahko zgornja povezava ali pa prepiši naslednje besede in povedi: 

so, še, šiv, siv, sani, sonce, uši, Saša, Suzana 

Samo smuča.  

Miš ima sir.  

 

GLASBENA UMETNOST 

Pesem: Pleši, pleši črni kos 

(poslušanje, prepevanje) 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2BERILO&pages=88-89
https://folio.rokus-klett.si/?credit=LIB2DZOPS&pages=42-43
https://www.youtube.com/watch?v=x8FJfOrgXNc


 

 

Spoštovani! 

 

Ker se v ponedeljek, 16. marca, zapirajo vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji in se bo pouk 

marsikje preselil v spletne učilnice, smo se v Založbi Rokus Klett odločili, da vsem 

učiteljem/profesorjem in učencem/dijakom od jutri, 13. marca, dalje omogočimo brezplačen 

celodnevni dostop do vseh naših elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, 

samostojnih delovnih zvezkov in vadnic), ne glede na to, gradivo katere založbe uporabljate. 

Gradiva so brezplačno dostopna na spletnih straneh: 

 

OSNOVNA ŠOLA  

www.Lilibi.si (1.–3. razred) 

Postopek prijave/registracije:  

Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava. 

Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal 

dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. 

Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun. 

a.    Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna gradiva. 

b.    Na portalih Lilibi.si, Radovednih-pet.si in iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva že čakala v vaši 

iZbirki. 

Priporočamo uporabo brskalnika Mozilla Firefox. 

Želite obvestila prejemati tudi na domači e-naslov? 

Če želite, da vas obvestila založbe v tem času dosežejo tudi na domačem e-naslovu, nam ga 

sporočite prek obrazca. 

Prijazen pozdrav! 

 

Maruša Dejak, 

glavna direktorica 

Založba Rokus Klett 

 


