
SLOVENŠČINA 
 

 Preberi in nič ne piši! 
 
Ponovimo: Do sedaj si se že naučil/a uporabljati vejico pri naštevanju.  
Npr: 

 Teja, Maja, Sandra in Nika so Alenkine sestrične. 

 Teta Majda mi je za rojstni dan podarila kuharsko knjigo, kolebnico, nogavice 

in veliko lešnikovo čokolado. → Vejica pri naštevanju, to že znaš. 

 

Danes se boš naučil/a kako uporabljati vejico pred ki, ko, ker, da in če. Verjetno si 

že kdaj slišala za pravilo: Pred ki, ko, ker, da, če vejica skače? 

 

 Zapis v šolski zvezek: 

PRED KI, KO, KER, DA , ČE  VEJICA SKAČE 

Bratranec Andraž je pomahal babici Cvetki, ki je odhajala domov. 

Na polje so prišli stric Jože, teta Janka in njuni otroci, ki so pomagali pri 

žetvi pšenice. 

Mama bo prišla domov, ko bo zaključila službo.  

Zarja bo dobila mačjega mladička, ko bo naša muca Bina skotila 

mladičke. 

Zimski športni dan odpade, ker je premalo snega. 

Helene ni v šolo, ker je zbolela. 

Baletke imajo posebne baletne čeveljce, da lahko plešejo po konicah 

prstov. 

Zdravnik je ugotovil, da imam vneto grlo. 

Žalosten sem, ker sem ugotovil, da sem izgubil moje nove copate. 

Šla boš k prijateljici, če boš naredila domačo nalogo in odnesla smeti. 

Jutri bova šli na sprehod, če ne bo deževalo. 

 



 Sedaj se pa preizkusi in naredi spodnjo nalogo. 

V besedilu manjkajo vejice. Vstavi jih. 

Če imaš možnost besedilo natisni, če pa tiskalnika nimaš, besedilo najprej prepiši 
in nato vstavi manjkajoče vejice. 

 

JAKA IN META 

Temnejši medved je samec Jaka  svetlejša pa samica Meta. 

Spoznal ju boš če obiščeš živalski vrt. Imata kožuh ki je zelo 

gost. Medved rad je listje  travo  sadje  med  žuželke  ribe 

manjše in večje sesalce. Zato mu pravimo  da je vsejed. 

Novembra  ko se ohladi, gre v brlog.  

Dodatna naloga: Če želiš, lahko ilustriraš besedilo. 

 

Rešitve naloge: 

                                   JAKA IN META 

Temnejši medved je samec Jaka,  svetlejša pa samica Meta. 

Spoznal ju boš, če obiščeš živalski vrt.  Imata kožuh, ki je zelo 

gost. Medved rad je listje,  travo,  sadje,  med,  žuželke,  ribe, 

manjše in večje sesalce. Zato mu pravimo,  da je vsejed. 

Novembra,  ko se ohladi, gre v brlog.  

 

 
MATEMATIKA-utrjevanje 

 SDZ/2 str. 93 naloga 7 in 8 

 SDZ/2 st. 94  
Besedilne naloge rešuj tako, da podčrtaš podatke in narišeš skico. 

 



 

SPOZNAVANJE OKOLJA – VLEČENJE IN POTISKANJE 

 
Spodnje naloge in vprašanja samo izvedi ali nanje odgovori. Ničesar ti ni potrebno 
zapisovati v zvezek. 
 
1. Pred sabo si postavi avtomobilček (lahko tudi žogo). 

 Misliš, da se bo avtomobilček sam začel premikati? Pomisli, kaj moraš narediti, da    

se bo avtomobilček premaknil? To tudi poskusi narediti. Rešitve se potrudi poiskati 

sam-a. 

Oglej si videoposnetek, ki so ga starši dobili na elektronsko pošto. 

 
2. Iz tršega papirja, kartona ali deske za rezanje zelenjave) si napravi 

klančino. To narediš tako, da papir (ali karton ali desko) na eni strani podložiš z 

višjim predmetom (lahko so tudi kocke). Na vrh klančine postavi avtomobilček 

ali žogico in jo spusti. Žogice ne potiskaj.      

 
    

 
 Kaj se je z avtomobilčkom/žogico zgodilo?  

 Zakaj se žogica/avtomobilček premika po klancu navzdol, čeprav je/ga 
nihče ne potiska? 

    To se zgodi zato, ker Zemlja vleče predmete k sebi. Nanje deluje kot 
magnet. 
 
3. Oglej si posnetke na spodnji povezavi. Eden od njih je v angleščini, vendar 

mislim, da boš razumel-a o čem govori. Posnetki so kratki, razen enega, ki traja 
nekaj minut. 

 
  https://www.youtube.com/watch?v=s236Q1nuWXg 

              https://www.youtube.com/watch?v=xnIZJis0NqM 

              https://www.youtube.com/watch?v=V8i_BBZ7goo 

              https://www.youtube.com/watch?v=fu9UMa3hM2M 

              https://www.youtube.com/watch?v=fqvON5BnjdE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s236Q1nuWXg
https://www.youtube.com/watch?v=xnIZJis0NqM
https://www.youtube.com/watch?v=V8i_BBZ7goo
https://www.youtube.com/watch?v=fu9UMa3hM2M
https://www.youtube.com/watch?v=fqvON5BnjdE


 Zakaj se vodno kolo vrti? Kdaj se vrti hitreje in kdaj počasneje? 

 Zakaj se jadrnica z razpetimi jadri premika? Kdaj pluje hitreje in kdaj 

počasneje? 

 Imaš doma skiro, rolko, rolerje, poganjalčka ali tricikel? Prosi nekoga, naj 

te potiska, medtem, ko stojiš/sediš na enem od teh športnih 

pripomočkov. Pri tem opazuj, kaj se dogaja s tvojo hitrostjo. 

 Razmisli še o tem, kako se premika smučar, ko se spusti po klancu 

navzdol. Ali se njegova hitrost kaj spreminja? 

 Pomisli na metanje žogice v daljino. Kako daleč bo žogica poletela, če jo 

vržeš narahlo? Kako daleč bo žogica poletela, če jo vržeš z vso močjo? 

 Odpri učbenik in preberi si snov na strani  32. 

 

 
ŠPORT 
 
Pojdi na sprehod, opazuj naravo ter si zapoj pomladno pesem.  

Nadihaj se svežega zraka.  

V naravi naredi gimnastične vaje, tako da svoje telo razgibaš od glave do peta. 

Današnjo uro športa poveži še z gibalnimi nalogami pri spoznavanju okolja. 

 

 


