
SREDA, 7. 4. 2021 

 

MATEMATIKA 

RAČUNAM DO 100 

Ura bo potekala preko video srečanja ob 9.00. 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA  
 

POKRAJINE V SLOVENIJI 
 

Ura bo potekala preko video srečanja ob 9.45. 

 

SLOVENŠČINA 

UTRJEVANJE 

 Besedilo prepiši s pisanimi črkami in ustrezno postavi ločila - naslov v zvezku: 
PREPIS. 

 
MOJI SORODNIKI ŽIVIJO V CELJU POJUTRIŠNJEM GREMO TJA NA OBISK POLEG 
STARE MAME STAREGA OČETA TETE IN STRICA ŽIVITA TAM ŠE MOJA BRATRANCA 
ČAS Z NJIMA MI VEDNO ZELO HITRO MINE SAJ NAM NIKOLI NE ZMANJKA IDEJ ZA 
ZABAVO 
 

 Reši naloge na UL, ki je priložen na naslednji strani in ga prilepi v zvezek. V 
kolikor nimaš možnosti, da bi ga natisnil, zapiši v zvezek samo rešitve nalog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Dopolni povedi. Vstavi s, z, na iz ali v. 
 
___ naši češnji so dozorele češnje. Odšel sem ___ shrambo. ___ nje sem prišel 

____ košaro. ___ drvarnici sem poiskal lestev. Splezal sem ____ lestev in začel 

trgati češnje. Ko sem jih nabral, sem stopil ___ lestve in jo odnesel nazaj. Košaro 

sem odnesel ___ kuhinjo ____ mizo, ki sem jo prej pogrnil ___ prtom. Prišla je 

mama, vzela košaro ___ mize, si jo položila ____ kolena in začela jesti ____ 

košare. Zahvalila se mi je ____ objemom. 

2. Danim besedam poišči besede z enakim pomenom. 

luna - _____________    ati - _____________ 

babica - ____________    očala - ___________ 

avion - ____________    coprnica - _____________ 

pobegniti - ____________   keks - ______________ 

 

3. Preberi povedi in ugotovi, kdaj se dogaja. Obkroži čas dogajanja.  

Miha smuča na Krvavcu.             ZDAJ      PREJ       POTEM 

Letalo bo pristalo.    ZDAJ      PREJ       POTEM 

Mačka je ujela miš.   ZDAJ       PREJ       POTEM 

Očka je dobil službo.   ZDAJ      PREJ       POTEM 

Dedek plete košaro.   ZDAJ      PREJ       POTEM 

 

4. Na koncu povedi napiši pravilno ločilo. Napiši jih z rdečo barvico. 

Kam boš šel med počitnicami 

Jaz sem bila lani v hribih 

Joj, kako je bilo vroče 

Kje imaš domačo nalogo 

Miha, ne nagajaj mi 

Učiteljica je povedala, da bomo imeli jutri športni dan 

 


