
POZDRAVLJEN/A. 

Danes je materinski dan. Spomni se na svojo mamico in ji polepšaj dan. Lahko ji 

zapoješ pesmico, ji kaj narišeš ali pa narediš kaj namesto nje. Vsake tvoje pozornosti 

bo zelo vesela.  

Tukaj pa so naloge za današnji dan.  

SLOVENSKI JEZIK, 25. 3. 2020 

Včeraj si izpolnil/a preglednico v DZ, v kateri si odgovoril/a na vprašanja o zanimivi 

zgradbi v tvoji okolici. Tokrat boš o tej zgradbi sestavil/a besedilo in ga lepo 

prepisal/a v pisanko. Nato boš besedilo večkrat prebral/a in si ga skušal/a čim bolj 

zapomniti. Pripravil/a boš govorni nastop, tokrat bodo poslušalci tvoji člani družine. 

To je namreč predpriprava za govorni nastop, ki te čaka, ko se vrnemo v šolo. Seveda 

bo naslov takrat drugačen. 

1. Zgradba besedila 

 V uvodu povej, katero zgradbo boš predstavil/a, kje se nahaja in zakaj si 

izbral/a ravno to zgradbo. Izberi si jo po lastnem izboru: stanovanjska hiša, 

blok, grad, cerkev, trgovski center, opera, športna dvorana, stadion ... 

 V glavnem delu opiši zunanjost zgradbe (oblika, velikost, barva, material, 

sestavni deli), notranjost zgradbe (število in vrsta prostorov), namembnost 

(čemu je stavba namenjena, ali je imela kakšen pomen v preteklosti, čemu 

služi, kdo v njej živi). Opišeš lahko tudi kakšen zanimiv dogodek povezan s to 

zgradbo.  

 V zaključku lahko poveš, zakaj si izbral/a ravno to zgradbo, kaj ti je ali ni všeč 

pri njej, ali bi želel/a bivati v njej in zakaj. Če si to stavbo že obiskal/a, povej, 

kako si se v njej počutil/a. Lahko pa uporabiš svojo zamisel, kako bi nastop 

zaključil/a. 

 

2. Nastop 

 Govori slovnično pravilno, glasno in razločno. Pazi, da ne boš govoril/a 

prehitro. Govorna vaja naj bo dolga od 2 do 3 minute. Med nastopom si lahko 

pomagaš z opornimi točkami. 

Ker je naloga obsežnejša, jo napiši do petka (z ostalimi nalogami za slovenski jezik te 

ta teden ne bom več obremenjevala).  

Veliko uspeha ti želim. 

 

 

 

 



SPOZNAVANJE OKOLJA, 25. 3. 2020 

Včeraj si začel/a spoznavati našo prelepo Slovenijo. Še bolj pa jo boš spoznal/a ob 

naslednjem posnetku. Če si ga dobro poslušal/a, skušaj ustno odgovoriti na naslednja 

vprašanja. Če na kakšno vprašanje ne boš znal/a odgovoriti, še enkrat poslušaj 

posnetek. https://www.youtube.com/watch?v=XVAAHfHMzgE 

1. Obliko katere živali ima Slovenija? 

2. Katero je glavno mesto Slovenije? 

3. Koliko prebivalcev ima Slovenija? 

4. Katera je tipična slovenska jed? 

5. Kateri kip stoji na Prešernovem trgu v Ljubljani? 

6. Kaj delajo pastirci na Veliki planini? 

7. Kaj je v Sloveniji dolgo 43 km? 

8. Del katere države smo bili včasih Slovenci? 

9. Koliko časa traja osnovnošolsko izobraževanje? 

10. Kakšne barve so na slovenski zastavi? Kako si sledijo od zgoraj navzdol? 
 

MATEMATIKA, 25. 3. 2020 

Še utrjuj znanje o likih in geometrijskih telesih. Reši naloge v DZ na strani 82 ter 5. 

in 7. nalogo na strani 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ŠPORT, 25. 3. 2020 

Naredi nekaj vaj za moč. V položaju ostani vsaj 10 sekund oz. naredi 10 ponovitev. 

 

 

 

 

 

 

 



 Utrjevanje 

1. Preberi besede in jih zapiši s številko. 

 

seventeen= _______  twenty-one= _______        five= _______ 

 

seventy=_______       thirty-three=_________         twelve=________         

 

one hundred=_______      ninety-eight=_________       seventy-nine=_______ 
 

 

2. Preberi in nariši. 

 

Foggy                                  Sunny                              Car 

 

 

Cake                                   Hospital  Eyes  

 

3. Predstavi se.

 

 

Hello! My name is ________________. I'm ______ years old.  I'm from ___________________.  

 

My birthday is in ________________________.   My favourite drink is ___________________.  

 

 My favoruite food is _______________________. 

 

I eat _______________________________________ for lunch.  

 

 

 



4. Preberi opis in nariši osebo 

Hello! I'm Billy. 

I'm tall. 

I'm thin.. 

I've got big head and long straight green hair. 

I've got small brown eyes. 

I've got big pink nose and big red mouth. 

I've got big black teeth. 

I've got big blue ears.  

V primeru, da nimate možnosti tiskanja lista, naj učenci prepišejo in naredijo naloge v zvezek. 4. nalogo ne 

rabijo prepisovati (v zvezek samo narišejo osebo, ki je opisana). Liste mi lahko slikate in pošljete na mail v 

pregled.  

 

Lepo te pozdravljata učiteljici Vlasta in Petra.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


