
 

SLOVENŠČINA-utrjevanje obravnavanih učnih snovi 
V šolski zvezek zapiši VAJA, nato prepiši (ali natisni) ter reši spodnje naloge. 

                                           VAJA   
                                                 

1. Pripiši besede z nasprotnim pomenom (protipomenke). 
  

          Naša hiša je nova, dedkova pa ____________________. 

          Pred večerjo sem lačna, po večerji sem ____________________. 

          Ana je zdrava, Petra pa je ____________________. 

          Podnevi je svetlo, ponoči je ____________________. 

 
2. Besedam poišči besede z enakim pomenom (sopomenke). 

 

babica – _____________________ izba – ______________________ 

pes – _______________________ inštrument – _________________ 

čarovnica – __________________ ati – ________________________ 

 
3. Napiši vsaj tri besede z ožjim pomenom (podpomenke). 

 
listavci: ____________________________________________________ 

orodje: _____________________________________________________ 

geometrijski liki: _____________________________________________ 

oblačila: ____________________________________________________ 

 

4. Pripiši besede s širšim pomenom (nadpomenke).  
 
klavir, kitara, harfa – ______________________ 

kombi, avtobus, vlak – ______________________ 

lipa, smreka, jelka – ______________________ 

 
5. Spodnjim besedam poišči ženski ali moški par. 

 

prodajalka –  krava –  kuhar –  

sodnica –  vodič –  kobila –  

trgovec –  oven –  natakarica –  

odvetnica –  voznik –  petelin  –  

 



6. Besedi pripiši manjšalnico. 
 

hiša – ______________________ drevo – _____________________ 

dekle – _____________________ roža – ______________________ 

letalo – _____________________ čoln – ______________________ 

okno – ______________________ knjiga – _____________________ 

slika – ______________________ skleda – ____________________ 
 

ŠPORT 
 
Če imaš možnost z vejami, opeko, kamenjem, poleni, vrvmi in drugimi 

stvarmi, ki jih najdeš okoli hiše in v naravi naredi svoj spretnostni 

poligon na travniku ali dvorišču. Na njem tekmuješ sam ali z drugimi 

domačimi. Lahko se štopaš in se trudiš premagati svoj najboljši čas. 

(glej primer) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=4E74N8GFRw8&

feature=emb_logo  

 

MATEMATIKA  
 

 SDZ 2, str. 106  Reši, saj zmoreš 
 

1. naloga 
Ogledajo si skupine likov in pojasnijo, kateri lik ne sodi zraven. Možnih je več 
rešitev. Pomembno je, da zna učenec razložiti, zakaj kak lik ne sodi med ostale. 
Primer, 1. vrstica: 
zraven ne sodi zelen trikotnik, ker se od ostalih razlikuje po barvi   ali 
zraven ne sodi mali trikotnik, ker se od ostalih razlikuje po velikosti.  
2. naloga   
Dopolnijo sudoku tako, da bodo v vsaki vrstici, stolpcu in obeh diagonalah različni 
liki. 
 

 SDZ 2, str. 109  Miselni orehi 
 
Miselni orehi-REŠITVE 
1. naloga 
Pri reševanju si lahko pomagajo s preglednico. 
Rešitev: Rene – oče, Maj – brat, Eva – sestra, Liza – mama. 
Nalogo bi lahko rešili že, če bi imeli samo dve trditvi namesto štirih. Otroci naj 
povedo, kateri dve trditvi sta to. 
2. naloga: Manj knjig je prebrala Špela. 
3. naloga: Najmanj je zapravil Grega. 
4. naloga: Tomi je star 10 let. 
5. naloga: Miha je star 37 let. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=4E74N8GFRw8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=4E74N8GFRw8&feature=emb_logo


 
LIKOVNA UMETNOST-  Tokrat bomo likovno umetnost povezali z 

matematiko, točneje s telesi in liki.  
 
Lepljenka- slikanje z liki 

 Pripravi si svinčnik, lepilo, škarje, ravnilo, šablono, lončke različnih premerov 

(lahko tudi šestilo, če ga imaš), kolaž papir (lahko ga nadomestiš z barvnim 

časopisnim papirjem). 

 Na barvni papir z ravnilom (tako boš vadil-a še risanje ravnih črt) nariši 

različne like (lahko so tudi večkotniki). Za risanje krogov uporabi ustrezno 

široke lončke in jih občrtaj). Kroge lahko rišeš tudi s šestilom. Likov ne riši 

prostoročno. Narišeš jih lahko tudi na bel papir in jih pred izrezovanjem 

natančno pobarvaš. 

 Vse narisane like čim bolj natančno (po črti) izreži. Iz izrezanih likov poskusi 

na podlago sestaviti sliko. Za podlago lahko uporabiš risalni list, lahko pa 

tudi navaden pisarniški papir ali celo časopisni papir. Če se odločiš za 

časopisni papir, izberi takšnega, ki je čim manj barvno potiskan. Ko boš s 

postavitvijo likov zadovoljen-na, jih prilepi na podlago. 

 Ko zaključiš z lepljenjem motiva, za katerega si se odločil-a, lahko po robu 

slike prilepiš še iz likov sestavljen okvir. Tako bo umetnija bolj dodelana. 

 Za lažjo predstavo ti prilagam nekaj motivov s spleta. Ti se pa potrudi in 

izdelaj sliko po lastni domišljiji. Pa naj bo čim bolj zapolnjena. Saj vem, da 

znaš biti ustvarjalen-na. 

 
 


