
PONEDELJEK, 25. 5. 2020 

DRU. Utrjevanje znanja 

SLJ Preverjanje znanja – samostalnik, pridevnik 

ŠPO Igre po izbiri/ Sprehod 

MAT Utrjevanje deljenja, matematični problemi 

TJA Thunder's birthday 

RU Učenje je zabavno!? 

 
DRU:  Utrjevanje znanja 
 

Jutri pišete preizkus znanja. Pisali ga boste na enak način kot preverjanje – samostojno, brez 
pomoči zapiskov, učbenika, 40 minut. Na enem listu bodo vprašanja, na drugega pa boste 
vpisovali odgovore (drugi list natisnite – tisti brez tiskalnika boste odgovore pisali na prazen 
list). Nato boste list z odgovori fotografirali/skenirali in mi ga poslali najkasneje do 18. ure. 
Naloge bom poslala staršem na mail (nalog na vaš mail ne bom pošiljala). 
 
Današnjo uro izkoristite za učenje. Med odmorom pa si lahko ogledate še film o Rudolfu IV. 
Habsburškem. V Škratovem mestu se mi preselimo v njegov čas, tukaj pa on hodi  po mestu 
leta 2015:  https://youtu.be/bwe_WWDelWY    Film lahko predvajate tudi staršem. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SLJ: Preverjanje znanja – samostalnik, pridevnik 
 

Z reševanjem nalog boste preverili, kako ste usvojili znanje o samostalnikih in pridevnikih. 
Najprej boste naloge samostojno rešili, nato boste rešitve pregledali (rešitve so na koncu) in 
prešteli napake. Število napak vam bo povedalo ali znate dobro ali morate še malo vaditi ali 
morate še veliko vaditi. Listov mi ne pošiljajte. 

 
1. Natančno preberi besedilo. 

Ko našega Nejca zbudi digitalna budilka, vstane. V kopalnici si zaspane oči 
splakne z mrzlo vodo in se počeše z očkovim glavnikom. Po skromnem zajtrku 
si obuje čevlje in pokliče prijatelja Petra.  
 

a) V besedilu podčrtaj/poišči samostalnike. (10 samostalnikov)                                                                
b) Samostalnike razvrsti po spolu in jih napiši na pravo mesto v preglednici. 

                                                                                                                    
    
     
                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
c) V besedilu obkroži pridevnike. (6 pridevnikov)                                                                           

MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

   

 

 

   

  

https://youtu.be/bwe_WWDelWY


d) Obkrožene pridevnike napiši na pravo mesto v preglednici.                               
                                                                                                                              
 
 
 
 
   
                                           
 
2. Postavi v ednino, dvojino in množino.                                                          
 

EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

  svetli dnevi 

rdeča jagoda   
 visoki ograji  

majhno okno   
  mlada dekleta 

  
                                                                                      

3. Samostalnikom določi spol in število.      
                                                                                                           

SAMOSTALNIK SPOL ŠTEVILO 

hrošč   

kolesa   

roki   

škarje   

 
4. Samostalnikom dopiši ustrezne pridevnike. 

 

SAMOSTALNIK VRSTNI  

PRIDEVNIK 

LASTNOSTNI 

PRIDEVNIK 

SVOJILNI 

PRIDEVNIK 

stol    

kolo    

obleka    

 
                                                                                                                            
5. Popravi napake in povedi pravilno prepiši. 
 

Videl sem sosedo od Ane. _________________________________________________                                                                            

Nogometna tekma je trajala dve ure. ________________________________________ 

Mojca in Maja so šle v kino. ________________________________________________                                                                                                                    

Ali imaš rad vročo mleko? ________________________________________________ 

LASTNOSTNI 

PRIDEVNIK 

VRSTNI 

PRIDEVNIK 

SVOJILNI PRIDEVNIK 

   

 

  



ŠPO: Igre po izbiri 
Pozdravljeni! 

Danes se boste igrali igre po izbiri oz. igre, za katere imate doma pogoje. 
Igre lahko zamenjate za sprehod do gozda, če je v bližini.  
 

Najprej ponovite vaje za razgibavanje (za ogrevanje). 

Izvedite še štiri vaje za moč: 

 1. »Veslanje«: Sedemo na tla, roke iztegnemo naprej, noge pokrčimo proti sebi, stopala 
dvignemo od tal. Začnemo: roke pokrčiš (potegneš do pasu - kot da veslaš), noge iztegneš 
naprej in ponovno ( 10 – 20 x ).    (krepimo trebušne mišice) 
 

2. Stojiš na eni nogi, jo iztegneš nazaj, nasprotno roko pa naprej. Druga roka pomaga pri 

ohranjanju ravnotežja (podobno »lastovki«) – 10x na vsaki nogi (za ravnotežje + hrbtne m.) 

3. Opora z rokami na višjem (stol) – delaš sklece (10 – 12x). (vaje za roke)  

4. Uporabiš stol – Spustiš se do seda, ne sedeš, ampak se samo dotakneš z zadnjico, nato se 

sonožno odrineš v zrak (skok) in ponoviš vajo 10x (vaje za noge) 

                                                                                  Lepo vas pozdravljam in želim lep dan, 

                                                                                                                       učitelj Gorazd 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAT: Pisno deljenje z dvomestnim številom 
 

Ponovimo: 

https://www.youtube.com/watch?v=wUHg9OmAo6Q&t=27s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hacEFAMZCs8 
 

Če še kdo ne razume postopka deljenja, naj mi to sporoči na mail, da mu deljenje razložim 
preko video klica. Če se pri deljenju še kdaj zmotite, je to čisto normalno.  
 

Rešite naloge po težavnosti: 

 DZ, str, 42 

 DZ, str. 43, 44, 45, nal. 3, 4a, 2, 6 

 DZ - 43/4,  str. 44-47                                                 Rešitve preverite sami. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TJA: Hello pupils! 

Začnimo najprej z rešitvami: 

Naloga na listu: 2. My  3. His  4. Our  5. Their  6. Her 

DZ, str. 73, nal. 1:  1.vrsta: (9), 2, 6, (7), (1), 3         2. vrsta: 5, 11, 8, 12, (4), 10 

DZ, str. 73, nal. 2: 2 b; 3 f;  4 c;  5 d;  6 a 
 

Opomba: 

Pri nalogi 2 v delovnem zvezku na strani 73 ste imeli poved: Its birthday is in May. Besedo its uporabljamo, 

ko govorimo o živalih in ljudeh. Namesto da povemo Pajkov rojstni dan, lahko rečemo Its birthday.  

https://www.youtube.com/watch?v=wUHg9OmAo6Q&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=hacEFAMZCs8


 

Danes pa se boste znova družili z druščino Super Minds. Že dobro jih poznate in veste, da vedno kaj 

zanimivega doživijo. Poglejmo, kaj se jim je tokrat pripetilo. 

 

 Odprite učbenik na strani 74 ter v elektronskem učbeniku poslušajte zgodbo. Hkrati spremljajte tudi 

besedilo zgodbe.  

 Zgodbo poslušajte ponovno, toda tokrat ponavljajte za posnetkom.  

 V zvezek napišite naslov Thunder's birthday (Thunderov rojstni dan) in si zapišite naslednje besede: 

 

pull – potegniti 
win – zmagati  
a winner – zmagovalec 

a medal – medalja  
a blindfold – prevez za oči  
That's not fair! – To ni pošteno! 

 

V zgodbi so omenjene tudi tri igre: 

 

 a tug of war – vlečenje vrvi 

 a three-legged race – tekma s tremi nogami  

 pin the tail on the donkey – pripni rep oslu 

 

Si se že kdaj igral/a katero od omenjenih treh iger? 

Katero? 

 

V zvezek nariši igro, ki ti je najbolj všeč.  

 

Sedaj pa k vajam … 

 Učbenik, str. 75, nal. 2: Poglej sliko in v zvezek napiši ustrezno poved 

 DZ, str. 74, nal. 1: Poslušaj in označi osebo, ki jo sliši na posnetku. 

 DZ, str. 74, nal. 2: Imena iger poveži s slikami 

 DZ, str. 74, nal. 3: Poveži slike s povedmi. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RU: Učenje je zabavno!? 
 
Moj odgovor bi bil: Kakor kdaj in kakor za koga. Je pa nujno. 
 

 Rešite kviz in si preberite opis vaših odgovorov: https://www.pil.si/testi/#test7 

 

Sedaj, ko veste, kakšen učenec ste, ugotovitve uporabite pri učenju DRU in GUM. 
 

 Koliko besed najdete iz besedne zveze GRAD IZ PESKA? 
Pomagate si lahko s spodnjo razpredelnico. 

 
 
 

 

https://www.pil.si/testi/#test7


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Rešitve preverjanja slovenščine: 
 

1. Natančno preberi besedilo. 

Ko našega Nejca zbudi digitalna budilka, vstane. V kopalnici si zaspane oči 
splakne z mrzlo vodo in se počeše z očkovim glavnikom. Po skromnem zajtrku 
si obuje čevlje in pokliče prijatelja Petra.  
 

a) V besedilu podčrtaj/poišči samostalnike. (10 samostalnikov)                                                                

b) Samostalnike razvrsti po spolu in jih napiši na pravo mesto v preglednici.   
                                                                                                              

    
     
                                                                                                                                                                                              

 
 
 
c) V besedilu obkroži pridevnike. (6 pridevnikov)       
 
 
 
 

MOŠKI SPOL ŽENSKI SPOL SREDNJI SPOL 

Nejca, glavnikom, zajtrku, 

čevlje, prijatelja, Petra 

budilka, kopalnici, vodo,  oči 

  



                                                                     
d) Obkrožene pridevnike napiši na pravo mesto v preglednici.                               

                                                                                                                              
 
 

                                   
 
2. Postavi v ednino, dvojino in množino.                                                          

 

EDNINA DVOJINA MNOŽINA 
svetel dan svetla dneva svetli dnevi 

rdeča jagoda rdeči jagodi rdeče jagode 

visoka ograja visoki ograji visoke ograje 

majhno okno majhni okni majhna okna 

mlado dekle mladi dekleti mlada dekleta 

   
                                                                    

3. Samostalnikom določi spol in število.      

                                                                                                           

SAMOSTALNIK SPOL ŠTEVILO 
hrošč m. sp. ed. 

kolesa sr. sp. mn. 

roki ž. sp. dv. 

škarje ž. sp. mn. 

 
4. Samostalnikom dopiši ustrezne pridevnike. 

SAMOSTALNIK VRSTNI  

PRIDEVNIK Kateri? 

LASTNOSTNI 

PRIDEVNIK Kakšen? 

SVOJILNI 

PRIDEVNIK Čigav? 

stol pisalni, gugalni, trinožni … velik, pisan, lesen … moj, Janezov, tvoj … 

kolo gorsko, cestno, moško … težko, rdeče, lepo … njeno, Markovo … 

obleka večerna, zimska … strgana, nova, roza … mamina, tvoja … 

 
                                                                                                                            
5. Popravi napake in povedi pravilno prepiši. 

 

Videl sem sosedo od Ane. Anino sosedo                                                                            
Nogometna tekma je trajala dve ure. dve uri 
Mojca in Maja so šle v kino. sta šli                                                                                                                    
Ali imaš rad vročo mleko? Vroče 
 

Vsako napačno označeno ali zapisano besedo štejte za eno napako. Če ste naredili do 8 napak, 

je to čisto v redu, snov ste usvojili. Če ste naredili 9-25 napak, morate še vaditi naloge, pri 

katerih ste naredili največ napak. Če imate več kot 25 napak, pa morate še veliko vaditi. 

 

 

 

LASTNOSTNI PRIDEVNIK VRSTNI PRIDEVNIK SVOJILNI PRIDEVNIK 

Zaspane, mrzlo, skromnem digitalna našega, očkovim 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      


