
PONEDELJEK, 25. 1. 2021 

 

SLOVENŠČINA (dve uri) 

- beri glasno 10 minut 

- prepiši povedi s pisanimi črkami   

 

1. URA: ZIMSKO POPOLDNE (SDZ/13)  

 V SDZ, str. 13 opazuj vsako sličico posebej, poimenuj bitja/predmete in 

pripoveduj o dogajanju na sličici. Osebam daj imena. 

 Ob vsaki sliki ustno odgovori na vprašanja: 

1. slika       
Kakšen dan je bil? S čim je bila pokrita pokrajina? Kam je odšel deček (jaz ga 
bom poimenovala Miha, ti mu daj svoje ime) z očkom? Kaj je Miha peljal? 
Kaj je na rami nesel očka? Kaj se je poznalo za njima v globokem snegu? 
 
2. slika 
Kam sta se odpravljala Klemen in njegova sestra Špela? Kaj je oblekla Špela? 
Kaj je dala na glavo? Kaj je obula? Kaj je oblekel Klemen? Kaj je obul? Kdo ju 
je presenetil, ko sta hotela skozi vrata na dvorišče? Sta bila vesela, ko sta 
zagledala prijatelja? Kam so skupaj odšli? 
 
3. slika 
Kaj so delali otroci in odrasli na hribu? Kaj so delali otroci na zaledenelem 
ribniku? Kaj sta delala Špela in njen prijatelj Žan? Kaj sta imela na sankah? 
Kaj bosta naredila s korenčkom? Kam bosta dala klobuk? Za kaj bosta rabila 
kamenčke? Ali je z njima delal snežaka tudi Klemen? Kaj pa je delal Klemen? 
 
4. slika 
Kaj se je zgodilo Klemnu? Koga je klical na pomoč? Ali sta ga Špela in Žan 
slišala? Kdo ga je slišal? Kaj je naredil Mihov očka? Kdo je pomagal Klemnu 
vstati iz snega? Kam so ga odpeljali? 
 
5. slika 
Kaj si je zlomil Klemen? Kdo je skrbel zanj, ko je ležal v postelji? Kaj je delal 
očka? Kdo je sedel ob njem na postelji? Kaj mu je prinesla mamica? 

 

 Ustno pripoveduj zgodbo ob sličicah, v šoli pa bomo zgodbo tudi zapisali. 

 

 



2. URA: PESEM: ŠKRAT DOBROŠIN 
 

 Sledi navodilom na posnetku: https://youtu.be/IjBP2Ihf7FA 
 

 Vzemi zvezek za SLJ, napiši naslov, pesem prepiši in jo ilustriraj. 

 

MATEMATIKA 

 Izračunaj račune. 

UTRJEVANJE  

 Na naslednji strani te čaka učni list za utrjevanje poštevanke. V prvem 

delu boš reševal račune poštevanke in na koncu si lahko sešteješ točke, 

koliko računov (od 20) si imel pravilnih. V drugem delu pa te čaka še 

nekaj besedilnih nalog. Saj bo šlo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IjBP2Ihf7FA


IME:                                                                                            DATUM:  _________ 

KAKO DOBRO ZNAM POŠTEVANKO? 

 
20 T – 15 T 

 
14 T – 8 T 

 
7 T – 0 T 

ODLIČNO ZNAŠ! ŠE VEČ VAJE! ZAČNI SE UČITI! 
 

1. IZRAČUNAJ RAČUNE MNOŽENJA.                                         ____/10 T 

3  4 = ____   

6  2 = ____ 

8  5 = ____ 

1  10 = ____ 

7  4 = ____ 

5  5 = ____ 

8  4 = ____ 

3  2 = ____ 

9  5 = ____ 

3  10 = ____ 

 

2. IZRAČUNAJ RAČUNE DELJENJA.                                            ____/10 T 

15 : 5 = ____   

36 : 4 = ____ 

16 : 2 = ____ 

100 : 10 = ____ 

24 : 4 = ____ 

10 : 2 = ____ 

35 : 5 = ____ 

16 : 4 = ____ 

40 : 5 = ____ 

10 : 10 = ____ 

 

                                                            
   
                                                             SKUPAJ ŠTEVILO TOČK:  

 

___ /20 T 



3. REŠI ŠE NEKAJ BESEDILNIH NALOG. 

Mama je kupila ribe. Vzela je 5 škatel. V vsaki škatli so bile 4 ribe. Koliko rib je 

kupila mama? 

R: _________________ 

O: ___________________________________________________________ 

 

Ana je kupila 30 okraskov za novoletno jelko. V vsako škatlo bo dala 5 

okraskov. Koliko škatel bo napolnila? 

R: _______________ 

O: ___________________________________________________________ 

 

Oče je narisal 18 trikotnikov. Polovica trikotnikov je modrih. Izračunaj koliko je 

modrih trikotnikov? 

R: ______________ 

O: 

________________________________________________________________ 

 

Koliko nog ima 9 malih pujskov? 

R: ______________ 

O: ______________________________________________________________ 

 

Mama je kupila 32 mandarin. Rada bi jih pravično razdelila Nini, Žanu, Roku in 

Tjaši. Koliko mandarin dobi vsak? 

R: _____________ 

O: ______________________________________________________________ 

 

Osem sošolcev je odšlo v knjižnico. Vsak izmed njih si je sposodil 5 knjig. Koliko 

knjig so si sposodili skupaj? 

R: ______________ 

O: _____________________________________________________________ 

 

 


