
KRATKOČASNIK ZA 2. RAZRED 

PRAZNIKI IN NOV ZAČETEK 

 

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

STE SPOČITI IN POLNI ENERGIJE ZA NADALJEVANJE POUKA? 

MOGOČE SE V NEKAJ TEDNIH VIDIMO, KAKO BO POUK 

POTEKAL, KAKO SE BOMO MORALI OBNAŠATI IN NA KAJ BITI 

POZORNI, IZVEMO TA TEDEN. DO TAKRAT IMAMO POUK V 

OBLIKI, NA KATERO STE VI IN VAŠI STARŠI SEDAJ ŽE 

NAVAJENI, KAJNE?                          

V PRETEKLEM TEDNU STA BILA DVA PRAZNIKA, JU POZNATE? 

POZANIMAJ SE, VPRAŠAJ ZAKAJ SO TAKRAT DELA PROSTI 

DNEVI. 

KAJ LAHKO POČNEŠ V PROSTEM ČASU PA SI PREBERI V 

KRAKTKOČASNIKU. POLEG TEGA LAHKO ZA LAHKO NOČ 

POSLUŠAŠ TUDI PRAVLJICO.  

BODI LEPO!  

 

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) 

 



BRANA PRAVLJICA: SLOVENSKE NARODNE 

PRAVLJICE 

Tudi tokrat za vas pripravljam brano pravljico. Tokrat bo to ena iz 

knjige Slovenske narodne pravljice. Katera pa bo to? Ti spodnja slika 

pomaga? Spet bo zajček tisti, ki bo v težavah.  

 

 

 

 

 

 

 

TEŽJE BESEDE 

loza – gozd, trta 

botrinja – gostija ob krstu 

strd - sladka snov, ki jo delajo čebele iz nektarja ali mane; med 

 

 

 

 

ZVEČER KLIKNI NA POVEZAVO IN POSLUŠAJ PRAVLJICO ZA 

LAHKO NOČ.  

 

https://drive.google.com/file/d/11cfiE0gRXz6vn5g6u8wXADkgid

VWkEPg/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/11cfiE0gRXz6vn5g6u8wXADkgidVWkEPg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11cfiE0gRXz6vn5g6u8wXADkgidVWkEPg/view?usp=sharing


PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA V GOZDU 

Od prejšnjega četrtka je dovoljeno gibanje tudi izven občine bivanja, 

tako da lahko prosti čas preživite zunaj z upoštevanjem navodil v 

času karantene. Končno se lahko zapeljete na bolj odročna mesta, 

kjer ne bo množice ljudi. Spletna stran Gozdna pedagogika, pa vam 

ponuja pester izbor iger za preživljanje časa v naravi in zelo zabavno 

opazovanje. Tukaj vam bom dodal dve ideji, mnogo ostalih pa si lahko 

pogledate na njihovi spletni strani: 

http://gozdna-

pedagogika.si/novice/?fbclid=IwAR3YBZRqtL7SzIgrO0lFjplALGv1aYFIj9DZS8r

mXDgouSthwyFeLITX63M  

 

 

http://gozdna-pedagogika.si/novice/?fbclid=IwAR3YBZRqtL7SzIgrO0lFjplALGv1aYFIj9DZS8rmXDgouSthwyFeLITX63M
http://gozdna-pedagogika.si/novice/?fbclid=IwAR3YBZRqtL7SzIgrO0lFjplALGv1aYFIj9DZS8rmXDgouSthwyFeLITX63M
http://gozdna-pedagogika.si/novice/?fbclid=IwAR3YBZRqtL7SzIgrO0lFjplALGv1aYFIj9DZS8rmXDgouSthwyFeLITX63M


  



MIKROVRT 

Si kdaj že opazoval, kako rastlina raste? Kaj odžene najprej, kdaj se 

razvije steblo, kdaj korenine, listi in cvet? V času kriz se pogosto 

spomnimo tudi na pomen samooskrbe. Kaj je samooskrba? Preprosto. 

Pomeni to da sami poskrbimo za hrano in jo gojimo v čim večji meri. 

Tudi ti lahko prispevaš k temu. Tudi brez vrta lahko vzgojimo 

marsikaj. Zelo moderni in za stanovanja primerni so mikrovrtovi. 

Namesto rož lahko posadiš ali poseješ zelenjavo. Kaj potrebuješ? 

Zemljo, vodo, semena in nekaj, kamor boš to posadil. Lahko so to 

korita ali lonci za rože, če tega nimaš, se da uporabiti tudi plastenko.  

Najprej v plastenko/lonec/korito… nasuj zemljo oz. substrat, nato 

semena. Semena pokrij s še malo zemlje. Koliko vode in kakšno 

temperaturo potrebujejo semena, navadno piše na vrečki s semeni. 

Poleg zelenjave so zelo hvaležna tudi zelišča (npr. bazilika). Lepo bo 

rasla kreša, pa tudi drobnjak bo popestril kakšno juho, enolončnico ali 

pa iz njega narediš zelo dober skutni namaz. Nekateri vzgajajo tudi 

kalčke, za kar ne potrebuješ zemlje, lahko jih vzgajaš na mokri 

papirnati brisači ali na blazinici. Semena naj bodo ekološka (brez 

strupov), rastline naj imajo dovolj svetlobe. Pa veliko sreče in zabave 

pri delu in opazovanju.  

 

  

 

 

 

  



IZDELAM SI IGRO: METANJE OBROČKOV 

 

Naslednjo igro poznate in ste se jo prav zagotovo igrali. Tudi če te 

nimate pri roki, si jo lahko izdelate sami. Kako? Pa poglejmo kaj 

potrebujete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTREBUJEŠ: papirnate krožnike ali karton, palico, flomastre 

IZDELAVA: je preprosta, s škarjami izstrizi sredino, pobarvaj obroč 

NAVODILA ZA IGRO:  

 Igralca naj bosta dva. Igralca igrata izmenično, enkrat eden, 

potem drugi. Zmaga tisti, ki zadane večkrat. Če je rezultat 

izenačen, mečeta igralca hkrati, dokler eden ne zadane. 

 Če sotekmovalca nimaš, tekmuj sam proti sebi. Izdelaj različno 

velike obročke. Večji naj bodo vredni manj točk, manjši več. Da 

hkrati vadiš računanje, naj bodo vredni npr. 10, 20 in 30 točk. 

Na list si naredi tabelico, zapisuj si rezultate. Kateri rezultat je 

bil najvišji?  
 



DVE ENAKI SLIKI 

 

Dobro poglej in primerjaj slike. Dve sta enaki, kateri? Rešitev najdeš 

na strani pod ugankami.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Obljavljeno v Baldrijanku, prilogi SN, 18.4. 2020 



ČEŠNJE 

 

V zadnjih nekaj tednih je narava ozelenela, drevje in travniki so 

zacveteli. Žal je prišla takrat tudi pozeba, tako da lahko samo upamo, 

da bomo imeli poleti na voljo dovolj svežega sadja. Kdor se je 

sprehodil, je ob hišah lahko zagledal tudi lepo cvetoče češnje, na 

Japonskem je opazovanje teh pravo doživetje. Ponoči jih tudi 

osvetlijo in obiskovalcem pričarajo čudovito vzdušje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekaj o češnjah v Sloveniji in recept za posladkati vam je pripravila 

Ksenija, jaz pa dodajam kratke napotke, s katerimi postaneš pravi 

mojster ali mojstrica v risanju češenj.  

Kdaj so prvič omenjene, kdo je o njih najprej pisal? Vse to in še več 

si preberi v tem prispevku.  

Češnje v Sloveniji imajo že dolgo zgodovino. Iz zapisov italijanskega 

humanista Paola Santonina, naj bi se najedel češenj blizu današnjega 

Celja leta 1487. V 16. stoletju so Tržačani in Vipavci prodajali češnje 

v današnji Ljubljani. Leta 1817 je sadjar Urban Jarnik o češnjah prvi 

pisal v slovenskem jeziku. V Sloveniji jih največ pridelajo na Goriškem 

in v Istri. Češnje so dober vir vitaminov A, B in C in minerala železa in 

fosforja. Češnje so dobre za zdravljenje putike, artritisa, bolezni 

srca in ožilja, lajšajo telesno izčrpanost in pripomorejo k boljšemu 

spancu.  

 



KAKO NARIŠEM ČEŠNJE 

Tukaj najdeš postopek za risanje čudovitih češenj. Poglej si kako 

se lotiš risanja, naslednjič pa še o tem, kako narišemo drevo2. 

 

  

 

 

 

Narišeš vzporedne črte.  Na spodnji konec narediš dve kljukici,   

                                         nato pa zelooo širok U, ki ga skleneš. 

 

  

 

 

Na vrhu dokončaj pecelj in nariši   Listom vriši še žilice in pa dva krogca,   

položen list ali dva.                  kjer se odbija svetloba. Pobarvaj.  

                     

 

 

                                                             
2 https://easydrawingguides.com/how-to-draw-cherries/ (1.5. 2020) 

https://easydrawingguides.com/how-to-draw-cherries/


POMAGAM KUHATI 

ČEŠNJEVO PECIVO 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESTAVINE 

 

125 g masla, 

100 g sladkorja 

pol čajne žličke ingverja v prahu 

2 jajci 

2 žlici mleka 

1 vrečka vaniljevega sladkorja 

pol vrečke pecilnega praška (ali manj) 

2 žlici zmletih lešnikov 

2 žlici kakava, 

200 g moke 

1 kozarec vloženih češenj (ali kasneje 

svežih) 

 

PRIPRAVA 

 

Penasto zmešamo jajci, sladkor, maslo in 

začimbe. Počasi dodajamo moko zmešano 

s pecilnim praškom, kakav, mleko in 

lešnike. Zmes nadevamo v pekač in jo 

poravnamo. Na vrhu dodamo češnje. 

Pečemo 45 minut pri 175°C. 

 

 

Dober tek! 
 

VEDNO KUHAJ POD 

BUDNIM OČESOM OČKA 

ALI MAMICE, NIKOLI SAM! 

 

 



UGANKE ZA BISTRE GLAVE 

 

REŠITEV DVEH ENAKIH SLIK: 2 in 5. 

 

TOKRATNE UGANKE SE NAVEZUJEJO NA TA KRATKOČASNIK, 

ČE SI POZORNO BRAL, BOŠ REŠITVE HITRO UGOTOVIL.  

 

 

 Noč v detelji prespal, 

s korenjem sanje si sladkal. 

 

 

Beli cvetovi  

krasijo drevo, 

rdeči plodovi  pa tvoje uho.    

 

 

Raste visoko, visoko v nebo, 

raste v nebo zeleno d...  

 

Drobcena biba  

se v noči potepa, 

z majhno svetilko 

sem in tja leta.  



TEMA:  Prazniki in nov začetek (4.5.-8.5.) 
 

 
 

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 

TD kar doma, URI Soča 

http://gozdna-pedagogika.si/ 

Slike 

https://savorjapan.com/contents/discover-oishii-japan/facts-and-tips-for-

enjoying-hanami-in-japan/ 

https://www.bodieko.si/cudezna-moc-cesenj 

https://www.220stopinjposevno.com/na-kro381niku/biskvit-s-sadjem-enostavno-

in-dobro 

https://easydrawingart.com/how-to-draw-a-rabbit/ 

https://easydrawingguides.com/how-to-draw-a-cartoon-tree/ 

 

http://gozdna-pedagogika.si/
https://savorjapan.com/contents/discover-oishii-japan/facts-and-tips-for-enjoying-hanami-in-japan/
https://savorjapan.com/contents/discover-oishii-japan/facts-and-tips-for-enjoying-hanami-in-japan/
https://www.bodieko.si/cudezna-moc-cesenj
https://www.220stopinjposevno.com/na-kro381niku/biskvit-s-sadjem-enostavno-in-dobro
https://www.220stopinjposevno.com/na-kro381niku/biskvit-s-sadjem-enostavno-in-dobro
https://easydrawingart.com/how-to-draw-a-rabbit/
https://easydrawingguides.com/how-to-draw-a-cartoon-tree/

