
 

 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni drugošolci.  

Danes je četrtek, 2. april, mednarodni dan knjig za otroke. Letošnjo poslanico 

ob tem pomembnem dnevu je napisal dr. Peter Svetina: Lakota po besedah, 

plakat pa je ilustriral Damijan Stepančič.  

 

 

 

 

Preberi. 

Poslanica se glasi: 

LAKOTA PO BESEDAH 
V moji deželi konec aprila ali začetek maja ozelenijo grmi, ki jih kmalu nato 
naselijo zapredki metuljev. Kot vata ali kot sladkorna pena zgledajo, ličinke pa 
požirajo list za listom, dokler grmi niso videti popolnoma opustošeni. Ko se 
metulji razvijejo, odletijo, grmički pa kljub temu niso uničeni. Ob letu ponovno 
ozelenijo, spet in spet. 
To je podoba pisateljice, podoba pesnika. Zgodbe in pesmi ju izjejo, izčrpajo ju, 
in ko so napisane, odletijo, odidejo v knjige, odidejo med poslušalce. To se 
ponavlja.  
In kaj se zgodi s pesmimi in zgodbami? 
 
Poznam fanta, ki so mu operirali oči. Dva tedna po operaciji je moral ležati le na 
desnem boku, potem še mesec dni ni smel brati, ničesar. Ko je po mesecu in 
pol prijel v roko knjigo, se mu je zdelo, kot da bi besede z žlico zajemal iz 
sklede. Kot da bi jih jedel, zares jedel.  
In poznam dekle, ki je zdaj učiteljica. Pravi: Otroci, ki jim starši niso brali knjig, 
so siromašni. 
Besede v pesmih in zgodbah so hrana. Niso hrana za telo, nihče si z njimi ne 
bo napolnil želodca. So hrana za duha in dušo.  



Kadar je človek lačen in žejen, se mu stisne želodec, osušijo se mu usta. Išče, 
kje bi lahko dobil vsaj kos kruha, skodelico riža, koruze, kakšno ribo ali banano. 
Bolj ko je lačen, bolj se mu oži pogled, ne vidi več drugega kot par grižljajev, ki 
bi ga nasitili. 
Lakota po besedah se ne kaže tako, kaže se kot malodušnost, kot 
brezbrižnost, kot arogantnost. Ljudje, ki jih tare ta lakota, se ne zavedajo, 
da je njihova duša premražena, ne zavedajo se, da hodijo mimo sebe, pa 
se ne vidijo. Del sveta jim odteka, ne da bi ga sploh kdaj opazili.  
To lakoto potešijo pesmi in jo potešijo zgodbe. 
Če tega doslej nismo počeli, je upanje, da se nasitimo? 

Je. Fant bere, skoraj ni dneva, da ne bi bral. Punca, ki je postala učiteljica, bere 
zgodbe svojim šolarjem. Vsak petek. Vsak teden. Če kdaj pozabi, jo na branje 
spomnijo otroci sami.  
Pa pisateljica in pesnik? Ob letu bosta ozelenela. In spet ju bodo izjedle zgodbe 
in pesmi, ki bodo kot metulji poleteli na vse strani. Spet in spet. 

 

 

   

 

Razmisli. 

Ali kdaj čutiš lakoto po besedah? 

Katerih besed si lačen? 

Katere besede te bolj nasitijo – lepe, prijazne ali grde, zlobne besede? Razloži. 

Kako razumeš to, da so besede v pesmih in zgodbah hrana? 

Kako si predstavljaš, da besede nasitijo dušo? Kaj je duša? 

Kako razumeš, da ljudje hodijo mimo sebe in se ne vidijo? 

Kaj bi svetoval/-a ljudem, ki čutijo lakoto po besedah? 

Kakšen plakat bi izdelal, da bi prikazal lahkoto po besedah? Izdelaj ga. 
vesela bom, če mi ga boš poslal/a po elektronski pošti.  

Takole, sedaj pa na spodnji povezavi poslušaj pravljico in uživaj. 

https://www.youtube.com/watch?v=XJLKWAhfqNs&list=PLqsO_AZ4uWhLCL 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJLKWAhfqNs&list=PLqsO_AZ4uWhLCL


Takole, sedaj pa gremo k šolskemu delu. 

SLJ 2 uri 

1. ura 

Na mizo, kjer delaš naloge, položi zvezek, mobilni telefon, škarje in lonec. 

Ko imaš vse to pripravljeno, si zastavi vprašanje in nanj odgovori.  

Čigav zvezek?               Sošolčev zvezek.  

Čigav mobilni telefon?  Očetov mobilni telefon. 

Čigave škarje?              Babičine škarje.  

Čigav lonec?                   Mamin lonec.                           primer odgovorov 

 

Glasno preberi spodnjo tabelo. Primer. Čigava ura? Očkova ura. 

         

V delovnem zvezku stran 91 reši obe nalogi. 

predmet oseba Čigavo? Napačno  

 
očka očkova ura ura od očka 

 

babica babičin dežnik dežnik od babice 

 

sošolec sošolčev zvezek zvezek od sošolca 

 

sošolka sošolkina radirka radirka od sošolke 

 

mama mamine škarje škarje od mame 

 

učiteljica učiteljičin svinčnik svinčnik od učiteljice 

 

Miha Mihov telefon telefon od Miha 

 

Tina Tinini uhani uhani od Tine 



V zvezek za jezik napiši z rdečo barvico naslov Čigavo?. Nato prepiši spodnjo 

nalogo. 

Primer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara ima rjavega psa.                                   Mama ima rdeče čevlje. 

                                          

                                         

 

Čigav pes je rjav? Vprašanje.________ 

_________________ Odgovor. __________ 

 

2. ura SLJ 

V berilu na str. 64 in 65 enkrat tiho in dvakrat glasno preberi besedilo Svetlana 

Makarovič: Jaz sem jež. 

 

 

 
Mateja ima zeleno jopico. 
 
 
 
 
 
Čigava jopica je zelena? 
 
Matejina jopica je zelena. 
 

 
Moja babica ima nova očala.  
 

 
 
Čigava očala so nova? 
 
Babičina očala so nova. 
 



Prepričana sem, da si ugotovil/a, da pesem govori o človeški lastnosti, ko se 

ljudje važimo.  

V  zvezek za književnost s pomočjo SSKJ 

https://fran.si/iskanje?View=1&Query=va%C5%BEi%C4%8D 

poišči pomen besede VAŽIČ in zapiši njen pomen. V  zvezek napiši, kaj si ti 

misliš o ljudeh, ki se pretirano hvalijo? Kaj bi jim svetoval/a? Kako bi jim 

to povedal/a?  

Ker se pretirano hvališ, ti svetujem….  

Ljudje, ki se pretirano hvalijo ….. 

Na brezčrtno stran pa ilustriraj pesem. 

 

  

 

 

 

 

ŠPO 

Za ogrevanje teči 3 minute na mestu. Visoko dviguj kolena. Tato 3 minute 

korakaj na mestu. To ponovi 3x.  

Sledijo gimnastične vaje ob zidu. Glej spodaj.  

Ponovi ponedeljkov ples. 

Nato lezi na mehko podlago, zapri oči in globoko vdihni in počasi izdihni. To 

ponovi 3 x.  

https://fran.si/iskanje?View=1&Query=va%C5%BEi%C4%8D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 

Za začetek bomo ponovili števila do 100. Na spodnji povezavi lahko utrdiš 

znanje. 

 

https://kveez.com/si/matematika/2-razred/stevila-do-100/#startq 

https://kveez.com/si/matematika/2-razred/uredi-stevila-po-velikosti/# 

  

https://kveez.com/si/matematika/2-razred/stevila-do-100/#startq
https://kveez.com/si/matematika/2-razred/uredi-stevila-po-velikosti/


Sedaj boš iskal/a števila na stotičnem kvadratu po zapisanih navodilih. Nalogo 

reši ustno. 

Daj prst na število 56. Pojdi za tri števila v levo. Na katerem številu si se 

ustavil/a?_____________ 

Prst daj na število 89. Pojdi za pet števil v desno. Na katerem številu si se 

ustavil/a?______ Sedaj pa pojdi za 3 števila v levo. Na katerem številu si 

zdaj?______ 

Prst daj na število 65. S prstom pojdi do števila 75. Za koliko števil si se 

premaknil/a?_____ 

Prst daj na število 48, nato pojdi s prstom do števila 28. Za koliko števil si se 

premaknil/a?______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V zvezek za matematiko napiši Vaja in prepiši spodnje naloge. 



Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim številom.  

90, 45, 23, 4, 56, 88, 69 

 

Uredi števila po velikosti.   

37, 7, 38, 99, 100, 15, 0, 44 

 Za konec pa še reši naloge v delovnem zvezku na strani 55 in 56. Na strani 55, 

pri 4. nalogi zapiši števila, ki si jih ti izmisliš, le da so urejena po velikosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Današnji dan je minil. Opravil/a si vso delo za danes. Sedaj pa malo sprostitve. 

Za zaključek pa še ena luštna pravljica.  

Poslušaj. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Is7-g4y7Q8 

Včeraj se mi je prikradel v delo, ki sem vam ga pripravila, prvo aprilski škrat. A 

ga najdeš? Namig: nekaj sem pozabila. Napiši mi po elektronski pošti, kaj je to 

bilo. 

Lepo bodite in ostanite zdravi. 

učiteljica Jolanda 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2Is7-g4y7Q8

