
PONEDELJEK, 20. 4. 2020 

Dobro jutro učenci. Kako ste preživeli vikend? Ste izkoristili lepo vreme? Upam, 

da ste si nabrali dovolj moči za začetek novega tedna. Pa začnimo . 

SLOVENŠČINA 

Danes imamo pri slovenščini preverjanje znanja. Ne ustraši se, saj ne bo težko. 

Vse to si že vadil/a in znaš. 

Navodilo:  

Nalogo reši sam, brez pomoči staršev. Starši naj opravljeno nalogo slikajo in 

mi jo pošljejo. 

Preberi spodnje besedilo in odgovori na vprašanja. Piši z malimi tiskanimi 

črkami. Pazi na veliko začetnico in piko. Odgovarjaj s celo povedjo. 

 

SOVE 

Sove spadajo med ptice. Imajo pokončno držo, veliko okroglo glavo z 

ostrim kljunom, kratek rep in ostre kremplje. Telo pokriva mehko in 

gosto perje, ki jim pomaga neslišno leteti. Ponoči zelo dobro vidijo in 

slišijo. 

So odlični nočni plenilci. Lovijo žuželke, ptice, miši, netopirje, plazilce 

in druge živali. 

Sove običajno znesejo dve do sedem jajc. Odložijo jih v zapuščena 

gnezda drugih ptic, v dupline ali na skalne police. 

Pri nas živi več vrst sov: velika uharica, mala uharica, čuk, mali in 

veliki skovik ter še nekatere druge. 

Posebnost sov je, da ne morejo obračati oči. Kadar pogledajo vstran, 

obrnejo celo glavo. 

 



Odgovori na vprašanja. (List lahko natisneš ali pa odgovore napišeš v zvezek.) 

 

1. V katero skupino živali spadajo sove? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Kakšni so sovini kremplji in kljun? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. Kaj pokriva sovino telo? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Koliko jajc znesejo sove? 

__________________________________________________________ 

 

Tako, prišel si do konca preverjanja znanja. Ni bilo težko, kajne? Ne pozabi 

naloge poslati, saj me zanima, kako ti je šlo. 

Nadaljujemo s slovenščino. V berilu poišči zgodbo 12 slonov. Preberi jo, ustno 

odgovori na vprašanja spodaj in na koncu, zgodbo ilustriraj v brezčrtni zvezek. 

Ne pozabi na naslov. 

 

 

 

 

 



ŠPORT – krožna vadba 

 

 



GLASBENA UMETNOST 

Danes boš spoznal novo pesem z naslovom Enkrat je bil en škrat. Gotovo si jo že 

slišal. Klikni na spodnjo povezavo, poišči pravo pesem in zapoj. Pomagaj si z 

besedilom pesmi. 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2 

Lenča Kupper:   Enkrat je bil en škrat 

           Za danes bo dovolj. Če želiš, lahko rešiš še nalogo spodaj.  

 

 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2


SLOVENŠČINA DODATNO  

Za tiste, ki ţelite. Naloga ni obvezna. Naloge ni potrebno oddati v pregled. 

 

Čakata te dve nalogi. Prva je narek, druga pripovedovanje. 

 

1. naloga 

Zapiši besedilo po nareku. Prosi nekoga, da ti besedilo narekuje. Piši z malimi 

tiskanimi črkami. Bodi pozoren-a na velike začetnice in ločila. Če ţeliš, lahko 

po nareku besedilo ali samo del besedila prepišeš še s pisanimi črkami. 

 

OPIS DNEVA 

 

VČERAJ JE BILA SOBOTA. DOPOLDAN JE BILA NAŠA DRUŢINA 

DOMA. MAMA KLARA JE DELALA NA VRTU. OČI TONE JE KUHAL 

KOSILO. POMAGAL MU JE MOJ BRAT SIMON. JAZ, GREGOR, SEM 

POMIVAL POSODO. POPOLDAN SMO ŠLI K DEDKU IN BABICI. 

STANUJETA NEKAJ ULIC OD NAŠEGA DOMA, ZATO SMO ŠLI PEŠ. 

DEDEK BRANE JE IZ LESA IZDELOVAL KONJIČKA. BABICA META JE 

KRTAČILA PSA LISKA. ODRASLI SO NATO SEDLI ZA MIZO IN SE 

POGOVARJALI. MIDVA Z BRATOM SVA SE IGRALA Z LISKOM. 

METALA SVA MU ŢOGO V ZRAK, ON PA JO JE LOVIL. OB ŠESTIH 

SMO SE ODPRAVILI DOMOV. SKUPAJ SMO PREŢIVELI ZELO LEP 

DAN. 

 

 

 
 

2. naloga 

Izberi si en dan v tednu in ga opiši, kako ste ga preţiveli. Nalogo naredi ustno. 

 


