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SLOVENŠČINA 

 
 
 
 

Za začetek si poglej posnetek, kaj se bomo učili. 
https://youtu.be/Oq4UaX5OLtA  
 

 
 
V  karo zvezek napiši naslov ČAS. 

� Pod naslov napiši dneve po vrsti. Dnevi v tednu so: _______ 
� Povej dneve še v obratnem vrstnem redu. 
� Napiši mesece po vrsti. Meseci v letu so:_________ 
� V SMČ reši stran 66 in 67. Pomagaj si s koledarjem. 

Nekaj rešitev: 
 

 



 

 

OPIS ŽIVALI 
 
Začeli se bomo učiti, kako opišemo živali. Za začetek si preberi opis rjavega 
medveda, 
 
RJAVI MEDVED 
 
Rjavi medved je poleg severnega medveda največja danes živeča zver. Razširjen je po 
vzhodnem, jugovzhodnem in severnem delu Evrope. V Sloveniji živi v gozdovih na jugu 
države, posamezne medvede pa srečamo tudi v drugih predelih. Njegov življenjski prostor 
so veliki samotni listnati, iglasti in mešani gozdovi v nižinah in gorah.  
Telo rjavega medveda je veliko, močno in čokato ter prekrito z gosto, dolgo dlako svetlo do 
temno rjave, skoraj črne barve. Dlake poletnega kožuha so dolge do 6 centimetrov, 
zimskega pa do 12 centimetrov. Dolžina glave in trupa je od 170 do 250 centimetrov, 
njegova plečna višina pa od 90 do 110 centimetrov. Glava je velika in močna, oči so 
majhne, uhlji kratki in zaokroženi. V gobcu ima močne, velike podočnike, ki nakazujejo 
njegovo zversko poreklo, široki ploščati kočniki pa omogočajo mletje rastlinske hrane. Rep 
je kratek, dolg okoli 10 centimetrov in skrit v kožuhu. Noge so močne in  kratke, na vsaki 
ima po pet prstov. Kremplji so zakrivljeni, dolgi in močni. Pri hoji stopa po celem podplatu, 
zato pravimo, da je podplatar. Odrasel samec je težak okoli 300 kilogramov, samica 
nekoliko manj. Živi lahko do 35 let. Zimo prespi, vendar je njegovo spanje rahlo in tudi 
pozimi pogosto zapusti brlog.  
Rjavi medved je vsejed – prehranjuje se s podzemnimi in zelenimi deli rastlin, z glivami, 
gozdnimi plodovi, žuželkami (mravljami), ribami, glodavci in mrhovino. Obišče tudi kmetije, 
kjer si privošči kako domačo žival. Človeku večinoma ni nevaren, napade ga samo, kadar 
se brani.  
Decembra ali januarja samica v brlogu skoti dva do tri gole mladiče, težke le okoli pol 
kilograma. Mladiči so slepi in gluhi. Pogosto imajo bel ovratnik. Brlog zapustijo po štirih 
mesecih, pri materi pa navadno ostanejo še dve leti.  
V Evropi prištevamo rjavega medveda med ogrožene živalske vrste – grozi mu izumrtje. 
Zato je zavarovana žival – to pomeni, da ga je prepovedano poškodovati, loviti, ga usmrtiti, 
si ga prilastiti. 
 

Opis živali je besedilo, v katerem prikazujemo značilnosti živali: 
 

- zunanjost, 
- življenjski prostor (bivališče), 
- prehranjevanje, 
- razmnoževanje, 
- plenilci, 
- uporabnost, 
- živalska družina, v katero spadaF 
 

Ključne besede so besede s širšim pomenom. To so pojmi, o katerih govori 
določeno besedilo. 
Bistveni podatki so tisto, kar besedilo pove o posamezni ključni besedi. 
 

Vsebino opisa živali lahko povzamemo s preglednico ali miselnim vzorcem. To 
naredimo tako, da ključne besede razporedimo v preglednico ali miselni vzorec ter k 
njim pripišemo bistvene podatke. 
 

Miselni vzorec tvorimo po korakih: 
1. Na sredino lista napišemo ime živali, ki jo želimo opisati; lahko jo tudi narišemo. 
2. Pod ime napišemo vrsto besedila – OPIS. Oboje obkrožimo. 
3. Iz imena živali povlečemo črte in k vsaki pripišemo ključno besedo. 
4. H ključnim besedam pripišemo bistvene podatke o živali. 
 



 

 

Bistvenih podatkov v miselnem vzorcu ne pišemo v povedih, ampak v obliki besed 
ali besednih zvez. 
Kadar tvorimo besedilo, moramo paziti na to, da v povedih ne ponavljamo istih 
besed. Isto besedo lahko izpustimo ali jo zamenjamo s katero drugo. 
 

PAZI: 
Ko opisujemo žival, predstavimo njeno zunanjost, prehranjevanje, razmnoževanje, 
bivališče in uporabnost. Pri tem moramo paziti, da so povedi smiselno razvrščene in 

da NE uporabljamo istih besed. Te izpustimo in jih nadomestimo s katero drugo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedaj pa nariši miselni vzorec za rjavega medveda. Spodaj imaš pomoč, kako 
ga lahko napišeš. Miselni vzorec mi polji po elektronski pošti. 
 

 
 
 
 
 
 

ZAPIS V ZVEZEK: 
OPIS ŽIVALI 

Opis živali je besedilo, v katerem prikazujemo značilnosti živali: 
- zunanjost, 
- življenjski prostor (bivališče), 
- prehranjevanje, 
- razmnoževanje, 
- plenilci, 
- uporabnost, 
- živalska družina, v katero spadaF 
 
Vsebino opisa živali lahko povzamemo s preglednico ali miselnim vzorcem. To 
naredimo tako, da ključne besede razporedimo v preglednico ali miselni vzorec ter k 
njim pripišemo bistvene podatke. 

 



 

 

DRUŽBA 
 
NASELJA V DOMAČI POKRAJINI 
 

• Danes si preberi učno snov v učbeniku na strani 66 in 67. 
• Za konec si samo preberi PTT predstavitev o NASELJIH, kako jih delimo. 

• Sedaj si pa prepiši v zvezek: 
 

NASELJA V DOMAČI POKRAJINI 

Naselja se razlikujejo po:        Središčna naselja: 

• legi 

• velikosti 

• obliki 

• starosti 

• vrsti 

• pomenu 

  

ŠPORT 
 

• Pojdi na sprehod. 

• imajo več različnih dejavnosti 

• obisk prebivalcev drugih naselij 
• so večja kot ostala naselja. 


