
OPB 2. razred 

 

Spoštovani starši, učenci in učenke 2. razreda! 

 

Zaradi trenutnih razmer, bo tudi OPB potekal na daljavo. Zato vam pošiljam nekaj idej, kako 

preživeti prosti čas. Nekatere naloge so računskega tipa- da malo povadijo, nekatere pa bolj 

ustvarjalne, kjer lahko uporabite svojo domišlijo.  

Starše in skrbnike naprošam, da svojemu otroku po potrebi pomagate pri branju navodil, 

izvedbi aktivnosti in nalog. Že vnaprej sem Vam zahvaljujem. Če želite, mi lahko izdelke 

vaših otrok posredujete na mail: oleticsvetlana@gmail.com oz. mi pišete, če vas kaj zanima. 

Upam, da ste zdravi in pazite nase! 

Vaša učiteljica Svetlana Oletič 

mailto:oleticsvetlana@gmail.com


SAMOSTOJNO UČENJE: 

Prilagam vam par računskih nalog, da otroci utrdijo svoje znanje iz odštevanja in seštevanja 

do 100. 

  



 

 

  



  



  



Pa še naloga iz slovenščine; otrok naj prebere spodnjo pravljico. V kratkih stavkih naj enemu 

izmed staršev obnovi zgodbico in odgovori na vprašanja. 

 

ZAKAJ MAČKE LOVIJO MIŠI 

 
Nekoč je živel maček po imenu Ferdo. Bil je zelo priznan maček daleč naokoli, saj je bil vendar 

slavni izdelovalec najboljših čevljev. V tistem času so se imeli vsi radi, tudi mačke in miši so se 

razumele med sabo. Tako je tudi Ferdo imel med miškami svojega prijatelja. To je bil mišek 

Hansi. 

Nekega dne je mišek Hansi  prosil mačka Ferdija, če mu sešije nove čevlje kajti stare ima že zelo 

uničene. Seveda mu je maček takoj ustregel, vendar pa mu je tudi povedal, da bo moral te čevlje 

plačati, mišek Hansi pa mu je odgovoril, da to sploh ni problem. In res je maček Ferdi začel šivati 

prelepe čeveljčke za miška Hansija. Čevlji so bili prepleteni s srebrnimi nitkami in so se tako lepo 

bleščali. Imeli so na podplatu tudi zelo močno gumo, ki bo mišku Hansiju omogočala, da bo lažje 

in hitreje tekel. Maček Ferdi je čevlje šival zelo dolgo, da jih je čisto dokončal, tako kot si je 

želel, pa so pretekli trije meseci. Po tem času je maček Ferdi poklical miška Hansija naj pride po 

svoje čevlje. Mišek Hansi je res prišel in bil zelo navdušen nad novimi čevlji. Hitro jih je obul, da 

jih preizkusi. Ko pa je imel čevlje na tačkah, ga je prešinila nora ideja, da bi se malo pošalil iz 

mačka Ferdija. Ko je maček Ferdi malo pogledal stran je mišek Hansi pobegnil ven iz trgovina. 

Maček Ferdi najprej tega ni opazil, ko pa je ugotovil, kaj se je zgodilo je začel hitro loviti miška 

Ferdija. Vendar pa je bil mišek Hansi veliko hitrejši od mačka Ferdija in to se mu je zdelo zelo 

zabavno. 

Mačku Ferdiju pa to ni bilo všeč in je bil vedno bolj jezen. Bil je tako jezen, da se je odločil 

prekiniti prijateljstvo z miškom Hansijem. Ko je ugotovil tudi mišek Hansi, da je njegova šala šla 

čez mejo, je hitro zbežal v drugo mesto saj se je bal jeze mačka Ferdija. Od takrat miška Hansija 

ni videl nihče več. Maček Ferdi pa je bil zaradi tega dogodka tako jezen, da se je odločil, da 

miške nikoli več ne bodo njegove prijateljice. Od takrat naprej mačke lovijo miši. 

VPRAŠANJA: 

Kaj je bil maček Ferdi po poklicu?  

______________________________________________________________________________ 

 

Kako je bilo ime mišku? 

______________________________________________________________________________ 
 

Kaj je mišek prosil mačka Ferdija? 

______________________________________________________________________________ 
 

Zakaj je maček Ferdi sklenil prekiniti prijateljstvo z miškom? 

______________________________________________________________________________ 
 

Za na konec pa napiši v par povedih, kaj bi se zgodilo, če bi maček Ferdi ujel miška: 

______________________________________________________________________________ 
 



______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Lahko pa tudi narišeš, kje se je mišek Hansi skrival pred mačkom Ferdijem. 

  



USTVARJANJE IN GIBANJE 

Na koncu dokumenta boste našli par pobarvank, ki jih lahko skopirate otroku. Barva lahko po 

želji z barvicami, voščenkami, vodenimi barvicami, temparami itd.  

Ker pa se bliža Velika noč, pa je tukaj tudi ena ideja kako okrasiti velikonočne pirhe: 

1) Kupi in skuhaj jajca. 

2) Daj jih na podstavek. V našem primeru razrezane role WC-papirja. 

3) Z vodoodpornim markerjem poriši jajca po želji. 

4) Z lakom za lase polakiraj rože (za daljšo obstojnost) in jih s pištolo z vročim lepilom nalepi na 

jajca. 

5) Občuduj svoje čudovite velikonočne pirhe. 

 
 

Pri tej nalogi boste izkoristili tudi sončno vreme, ko boste šli na sprehod po rože in se 

nadihali svežega zraka. V teh časih vam priporočam veliko gibanja in iger na prostem- v 

kolikor vam je to omogočeno. Bodite aktivni! 
 

 

  



 



 



 



 



 


