
 

PONEDELJEK 11.5.2020 

SLJ Utrjevanje znanja 
Priporočila za govorni nastop 
V zvezek dopolni spodnji nalogi, naslov je UTRJEVANJE ZNANJA 

Poišči ženski ali moški par. 
zdravnik –  cvetličarka –  
lev –  pešec –  
telefonist –   petelin –  
stevardesa –  lovec –  

 

 
 

Preberi besedilo. Izpiši podčrtane besede in jim pripiši manjšalnice. 
Špela je odšla na obisk k babici. Odpeljala se je s kolesom. Babica je bila vesela, ker ji je 
vnukinja prinesla rožo. Špela je pojedla slasten piškot in popila kozarec vode. Nato sta 
odšli na vrt, se usedli na klop in občudovali gredo cvetlic.  

Izpisana beseda Manjšalnica 

Špela  

kolesom  

vnukinja  

rožo  

piškot  

kozarec  

vrt  

klop  

gredo  
 

 

MAT Preizkus znanja 

Med prilogami reši preizkus znanja in se vrednoti (natisni ali prepiši v zvezek). Pripela sem 

tudi rešitve, da si lahko pregledaš. Označi si, kaj vse še moraš ponoviti. 

SPO Vremenski pojavi in padavine 

Med dodatnimi nalogami spodaj te čaka križanka in jo poskušaj rešiti. 

GUM Lj. pesem: Kaj je tebi, mucek mali? 

Ponovi petje pesmi, zraven lahko zaigraš in zaplešeš. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pDmWZqGqgBc


ŠPORT 

GIMNASTIČNE VAJE Z RUTO:  

Za gimnastične vaje z ruto potrebuješ ruto. Za vsako vajo ponovi 10 ponovitev. 
 

 
Ruto primemo z desno roko za vogal, z njo mahamo po desni 
strani telesa gor in dol. Ponovimo z levo roko.  

 
 
 

 

Ruto primemo za vogal z eno roko, krožimo – naprej in nazaj. 

Menjamo roki.  
 
 
 

 

Stojimo razkoračno, ruto držimo z obema rokama, 
naredimo predklon, nato zaklon.  

 
 
 

 

Ruto prepognemo in položimo na glavo. Poskušamo sesti in 
vstati, ne da bi nam pri tem padla z glave.  

 
 
 

 

Sedimo, ruta leži pred nami na tleh. Z noţnimi prsti dvignemo 
ruto visoko.  

 
 
 

 

Ruto obesimo prek levega stopala, nato skačemo po desni naprej. 

Ponovimo z drugo nogo.  
 
 
 
 

 

Ruto držimo med koleni in skačemo naprej.  
 
 
 
 

 

Sedimo, ruto zmečkamo in jo vržemo. Hitro vstanemo, 
poberemo ruto in sedemo. Kdo je najhitrejši? 

 



DOD 

 
 

 
 

                ZA UČENCE, KI SE PRIPRAVLJAJO NA TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE - MEHURČKI  

(Termin tekmovanja je prestavljen. Nov datum tekmovanja še ni znan.). 

Naloge rešuj v zvezek za slovenščino. 

Desa Muck: ANICA IN GROZOVITEŽ 

1. Kdo je napisal to zgodbo? 

2. Anica in grozovitež: 

Glavna oseba: ________________________ 

Stranske osebe: ______________________ 

Dogajalni prostor: ___________________ 

Dogajalni čas: ________________________ 

3. Primerjaj Anico in Mojco: 



 

4. Kako je Mojca poskrbela za večerjo? 

5. Kaj sta jedli za večerjo? 

6. Kaj sta delali po večerji? 

Rešitve SLJ: 

Poišči ženski ali moški par. 

zdravnik – zdravnica cvetličarka – cvetličar 

lev – levinja pešec – peška 

telefonist – telefonistka  petelin – kokoš/kura 

stevardesa – stevard lovec – lovka 
 

 

Preberi besedilo. Izpiši podčrtane besede in jim pripiši manjšalnice. 

Špela je odšla na obisk k babici. Odpeljala se je s kolesom. Babica je bila vesela, ker ji je vnukinja prinesla 

rožo. Špela je pojedla slasten piškot in popila kozarec vode. Nato sta odšli na vrt, se usedli na klop in 

občudovali gredo cvetlic.  

Izpisana beseda Manjšalnica 

Špela Špelca 

kolesom kolescem 

vnukinja vnučka 

rožo rožico 

piškot piškotek 

kozarec kozarček 

vrt vrtiček 

klop klopca/klopica 

gredo gredico 

 

 

  



DODATNE VAJE ZA VEDOŽELJNE 

SLJ: BRANJE Z RAZUMEVANJEM 

NA POČITNICAH 

Letos sem preživela poletne počitnice na morju, v gorah in pri babici na deželi. 

Najprej smo se z mamico, očkom in bratom odpravili na morje. Peljali smo se skozi Ljubljano proti 

Kopru. Ustavili smo se v Ankaranu, kjer smo preživeli deset čudovitih dni. Veliko sem plavala in se 

potapljala. Zelo rada opazujem morsko dno in živali, ki živijo v morju. Ob večerih pa smo se igrali 

družabne igre in se sprehajali ob morju.  

Ko smo se vrnili domov, sem s planinskim društvom odšla na Pokljuko. Veliko smo hodili, peli in se 

igrali. Ob večerih smo sedeli ob tabornem ognju in si pripovedovali razne zgodbice. Včasih smo na 

pohodu videli gamse. Enkrat smo videli tudi kozoroga. Ima zelo velike rogove. Kar prehitro je minilo, 

ker je bilo tako lepo. 

Pri babici pa sem si odpočila. Hranila sem kokoši, pobirala jajca in pomagala v hiši. Z dedkom sva se 

vsako jutro s traktorjem odpeljala na sosednji travnik, kjer sva pokosila travo za kunce. Nato sva jih 

nahranila. Dala sva jim tudi suh kruh. Babica vedno posuši kruh, saj si kunci tako brusijo zobe. 

Med počitnicami sem se imela zelo lepo. Sedaj pa sem zelo vesela, da sem spet s svojimi sošolci, ki 

sem jih že zelo pogrešala. 

Tina Koren, 3. b 

1. Obkroži črko pred besedami, ki pravilno dopolnijo poved. 

Besedilo, ki ga je napisala Tina 

Koren, ima naslov 

a) Na kmetiji. 

b) Na počitnicah. 

c) Moje počitnice. 

Avtor besedila je 

a) Tinka Kovač.  

b) Tine Koren. 

c) Tina Koren. 

 

Tina je bila med počitnicami 

a) na taboru. 

b) pri babici. 

c) ob jezeru. 

č) na morju. 

d) v gorah. 

2. Odgovori.  

Kaj je Tina ob večerih delala na morju? 

Katere živali je Tina videla na počitnicah v gorah?  

Kaj sta Tina in dedek delala vsako jutro na travniku?  

S čim sta dedek in Tina vsako jutro nahranila kunce?. 

Zakaj je suh kruh koristen za kunce?  

3. Prepiši zadnji odstavek besedila. 

 

 

 

 

 

 

 

Rešitve: 



Besedilo, ki ga je napisala Tina 

Koren, ima naslov 

d) Na kmetiji. 

e) Na počitnicah. 

f) Moje počitnice. 

Avtor besedila je 

d) Tinka Kovač.  

e) Tine Koren. 

f) Tina Koren. 

 

Tina je bila med počitnicami 

e) na taboru. 

f) pri babici. 

g) ob jezeru. 

č) na morju. 

h) v gorah. 

 

Odgovori.  

Kaj je Tina ob večerih delala na morju? Tina je ob večerih igrala družabne  

igre in se sprehajala ob morju. 

Katere živali je Tina videla na počitnicah v gorah? Na počitnicah v gorah je  

Tina videla gamse in kozoroga. 

Kaj sta Tina in dedek delala vsako jutro na travniku? Tina in dedek sta  

se vsako jutro s traktorjem odpeljala na sosednji travnik, kjer sta pokosila  

travo za kunce. 

S čim sta dedek in Tina vsako jutro nahranila kunce? Dedek in Tina sta  

vsako jutro nahranila kunce s suhim kruhom in travo. 

Zakaj je suh kruh koristen za kunce? Suh kruh je koristen za kunce zato,  

da si z njim brusijo zobe. 

Prepiši zadnji odstavek besedila. 

Med počitnicami sem se imela zelo lepo. Sedaj pa sem zelo vesela, da sem  

spet s svojimi sošolci, ki sem jih že zelo pogrešala. 

 

Podčrtaj pravilno obliko zapisa števila.  

72 dvainsendeset  dvainsedemdeset  dva in sedemdeset  

87. sedeminosemdeset sedem in osemdeset sedeminosemdeseti 

60 šestdeset   šezdeset    šesdeset 

25. petindvajset  petindvajseta  pet in dvajseta 
 

 

 

 

Rešitve: 



Podčrtaj pravilno obliko zapisa števila.  

72 dvainsendeset  dvainsedemdeset  dva in sedemdeset  

87. sedeminosemdeset sedem in osemdeset sedeminosemdeseti 

60 šestdeset   šezdeset    šesdeset 

25. petindvajset  petindvajseta  pet in dvajseta 
 

 

Z besedo in ulomkom zapiši, kolikšen del celote je označen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešitev: 

 

 

 

 

 

 



Z besedo in ulomkom zapiši, kolikšen del celote je označen. 

 

POLOVICA 

 

 

ČETRTINA 

 

 

DESETINA 
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SPO: 

 



 

 

 

 


