
 

 

 

ČETRTEK, 7.5.2020 

Ste se že ozrli kaj okrog sebe in pogledali ven? Ste opazili, da je pomlad v 

polnem zamahu…kako visoka je že trava, kako lepe cvetlice rastejo in se 

bohotijo v vsej svoji lepoti. Tudi čebele in čmrlji imajo že polne »nožice« dela. 

Tudi mi ne bomo počivali. Pridno in pravilno opravimo naloge, nato se bomo 

sprostili v gozdu. 

 

SLOVENŠČINA: (naredite samo 2.b in 2.c) 

Spoznali bomo besede s širšim pomenom. 

Ustno naštej nekaj vrst SADJA, OBLAČIL, OBUTEV, SLADIC.  

Beseda SADJE je beseda s širšim pomenom. Tiste, ki si jih naštel (jabolka, 

češnja, sliva, ananas…) so besede z ožjim pomenom. 

V učbeniku na strani 70 si preberi kratko besedilo. V besedilu boš našel besede 

z širšim in besede z ožjim pomenom. 

 

 

 



 

 

 

Naloga: v zvezek Čeveljčki z rdečo zapiši naslov: BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM 

Natisni ali preriši spodnjo tabelo in besede z ožjim pomenom iz besedila 

pravilno razvrsti. Piši z nalivnim peresom in s pisanimi črkami. 

 

Naloga: v vsaki vrsti povej, katera beseda je vsiljivec. Nato v zvezek Čeveljčki 

zapiši, zakaj je beseda vsiljivec. 

Na primer: Slon je vsiljivec, ker ni domača žival. 

 Banana je vsiljivec, ker ni zelenjava. 

 

slon, kokoš, petelin, krava, piščanec 

 

krompir, pesa, repa, banana, koruza 

zvonček, teloh, sol, mačice, vijolice  

 

sol, poper, paprika, voda, kumina 

 

sandali, copate, škornji, metulj  

kakav, mleko, sladkor, olje, voda 

avtobus, kolo, avto, motor, policist 

krilo, bluza, hlače, čokolada, plašč 

marmelada, meso, mleko, kruh, avtobus 

 



 

 

 

2. a piše pisane črke (to nalogo opravi samo 2.a) 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/p 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/r 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/d 

 

           

 

     

 
 

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/p
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/r
https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/d


 

 

 

MATEMATIKA: 

V prilogi (power point predstavitev) boš našel vso razlago in navodila za delo. 

Naloge lahko rešiš do ponedeljka, 11. 5. 2020. 

 

ŠPORT:  

TAKO, SEDAJ PA ZASLUŽENA SPROSTITEV! 
Pojdi na sprehod do bližnjega gozda. Ko se sprehajaš po 

gozdu se za trenutek ustavi. Zapri oči, samo dihaj in poslušaj. 

Naj se čas ustavi, naj se ti nikamor ne mudi. Globoko dihaj. Ko 

vdihneš, zamiži in dvigni roke nad glavo, kjer jih skleneš in 

močno potisneš proti nebu. Ko se skoraj dotaknejo neba, pa 

začneš izdihovati skozi zobe, tako da izgovarjaš črko S. Če to 

vsak dan nekajkrat potreniraš v gozdu, boš okrepil-a svoja 

pljuča.  

 

 

Tako…pouk se je za danes zaključil. Upam, da nisi imel/a preveč težav. 

Lepo se imej…do jutri, ko bomo zopet skupaj. 

Lep pozdrav, učiteljice. 


