
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST 
13. 3. 2020 -  

 

1. dan  

Zapis v zvezek:  

VAJA  

 

Poišči ženski ali moški par. 
 
kuhar – _______________________ frizerka – _____________________ 
učiteljica – ____________________ novinar – _____________________ 
kolesarka – ____________________ brat – ________________________ 
očka – ________________________ prodajalec – _________________ 

 
 

Iz besed v vaji sestavi povedi. (Zgled: V restavraciji je kuhar pripravil dnevne 

malice, kuharica pa je bila zadolžena za ostale jedi.) 

 

V delovnem zvezku na strani 25 preberi besedilo in reši naloge. Odgovore 

na vprašanja zapiši v zvezek. Prepiši vprašanje in pod njim odgovor v celi 

povedi.  

 

 

 

2. dan  

Zapis v zvezek:  

 

VABILO  

Prepiši besedilo v rumenem okvirčku na strani 24. Pobarvaj ključne 

besede (vabimo, datum, ura, kraj dogodka, kdo vabi).  

 
Prepiši vabilo v zvezek. Prepiši točno tako kot je napisano. Pazi na postavitev posameznih 
podatkov) 
 

Dragi Tim! 

Vabim te na praznovanje svojega rojstnega dne, 

v soboto, 9. januarja 2016. 

Zabava bo pri meni doma, na Cegelnici 38 a. 

Tvoj prijatelj Žiga 
 



 

 

ČESTITKA  

Prepiši besedilo v rumenem okvirčku na strani 26. Pobarvaj ključne 

besede (čestitamo, kraj, datum, kdo čestita) 

 
Iz delovnega zvezka (str. 26) prepiši eno čestitko v zvezek. Prepiši točno tako kot je 
napisano v DZ. Pazi na postavitev posameznih podatkov).  
 
Reši naloge na strani 26. Pri nalogi 1. prepiši vprašanja v zvezek in pod vprašanjem zapiši 
odgovor.  

 

 

3. dan  

V berilu večkrat (2-3 krat) preberi pravljico Zvedavček z velikim klobukom.  
 
Zapiši naslov v zvezek in odgovori na vprašanja:  

Zakaj je bilo škratu tako ime? 

Kje je živel Zvedavček? 

Kako je bilo v Gozdu za sedmimi gorami?  

Kakšna je bila Zvezdavčkova hišica? Opiši.  

Koliko hišic je bilo v škrateljski vasi v Gozdu za sedmimi gorami?  

Kdaj se je pravljica dogajala? 

Opišite konec poletja v gozdu. 

Opišite škrateljske priprave na zimo. Naredite seznam najnujnejših opravil.  

In česa na tako lep dan ne more početi majhen škrat? 

Kaj mislite, kaj bo Zvedavček počel?  

Kam jo bo mahnil? 
 
Narišite pravljico.  
 

 

4. dan  

Reši naloge v delovnem zvezku str. 27, 28, 29. Naloge reši v delovni 

zvezek. Kar je potrebno (27/ 1) prepiši v zvezek in odgovori.  

 

5. dan  

V berilu izberi poljubno pesem. Preberi jo večkrat in v zvezek zapiši njen 

naslov in avtorja.  

Nato v zvezek zapiši:  
Število kitic:  
Število verzov:  
Rime:  
Ilustracija pesmice:  

 



6. Dan  

V delovnem zvezku na strani 30 preberi besedilo. Preberi ga 3 krat (Ob 

prvem branju se spoznaj z besedilom, ob 2. branju razmišljaj kaj je pomembno, ob 3. 

branju podčrtaj ključne besede) in reši nalogi na strani 31.  

 

 

Pripravili:  

Tanja Dremšak in Špela Košir 


