
PONEDELJEK – 25. 5. 2020 

SLJ – ŽIVLJENJE VRSTNIKOV 

 SDZ 2, str. 134 
1. naloga- oglej si fotografije in si na glas odgovori na spodnja vprašanja. Po vsakem odgovoru 

izvedi konjski brc. 

 

 SDZ 2, str. 135  AKTIVNO BRANJE 
Preberi besedilo v hoji ali na treh različnih točkah. 

3. naloga– v zvezek pisno odgovori na zastavljena vprašanja v celih povedih. Vprašanj ne 

prepisuješ. 

 SDZ 2, str. 136 / 4,5 
6. naloga 

Oglej si posnetek z naslovom Življenje mojega bratranca Sebastjana. www.radovednih-pet.si  

7. naloga 

Ustno odgovori na vprašanja.  

9. naloga / obkroži 

Dopolni in pomni. 

ZAPIS V ZVEZEK:                   OPIS ŽIVLJENJA VRSTNIKOV 

Opis življenja vrstnikov je besedilo, v katerem je predstavljeno življenje vrstnikov. 

Navedemo: 

- kje živijo 

- v kakšni družini 

- kaj jedo, pijejo 

- šolanje 

- prosti čas 

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

Priloga  

Besedilo posnetka 

Življenje mojega bratranca Sebastjana 

Moj bratranec Sebastjan Baloh živi z družino v Mariboru. Njegov vzdevek je Sebi.  

Njegova družina šteje štiri člane. Ima starejšo sestro Kajo. Oče Lojze je po poklicu strugar, mama 

Liza pa kuharica. Imajo tudi hišnega ljubljenčka psičko Lolo. 

Stanujejo v manjši hiši z velikim vrtom.  

Postaviš se ob mizo ali stol in brcneš z eno nogo nazaj kot konj; to ponoviš večkrat; potem še z 
drugo nogo. 

http://www.radovednih-pet.si/


Sebastjan hodi na Osnovno šolo bratov Polančič v 4. razred. Njegova najljubša predmeta sta 

glasbena umetnost  in naravoslovje in tehnika. Po pouku obiskuje  podaljšano bivanje. Tam opravi 

domačo nalogo in se uči. Dvakrat tedensko gre popoldne v glasbeno, kjer igra na bobne. Igranje 

ga zelo veseli in si želi ustanoviti svojo glasbeno skupino. Obiščeva se vsaj trikrat na mesec. 

Takrat skupaj igrava na inštumenta, jaz na kitaro on pa na bobne. Pridruži se nama tudi njegova 

sestra s svojim petjem. 

V prostem času zelo rad sestavlja z lego gradniki športne avtomobile, v katere zna vstavi tudi 

elektro motorček. Udeležil se je že državnega tekmovanja iz konstruktorstva in usvojil 3. mesto. 

Ob vikendih se njegova družina odpravi  na Pohorje k dedku in babici. Dedek ima konja in zajčke, 

zato lahko tam jezdi in krmi živali. Babica vedno speče jabolčni zavitek, ki je Sebastjanova 

najljubša sladica. Pozimi se vsi skupaj odpravijo na bližnje smučišče. Dedek z njim rad deli svoje 

smučarsko znanje, saj je v svoji mladosti treniral smučanje. 

Poleti se njegova družina odpravi na morje v Ankaran. Tam se Sebastjan veliko potaplja in 

raziskuje morsko obalo.  

MAT – ČAS  

Prepiši naloge v zvezek ali pa si jih sprintaj in prilepi. 

 
Obkroži črko pred besedami, ki pravilno dopolnijo poved. 

 
Meseci, ki imajo natanko 30 dni, so: 

A   januar, marec, maj, julij, avgust, oktober in december. 

B   april, junij, september in november. 

C   januar, februar, marec, april, maj in junij. 

Č   julij, avgust, september, oktober, november in december. 

 

 
Obkroži črko pred letnicami, ki pravilno dopolnijo poved. 

 
Med drugimi so prestopna leta: 

A   2000, 2010, 2020.           B   2001, 2002, 2003. 

C   2004, 2008, 2016.           Č   2005, 2010, 2015.                                                                   

 

 

Obkroži črko pred besedami, ki pravilno dopolnijo poved. 
 

Prestopno leto ima: 

A   natanko 350 dni.                      C   natanko 365 dni. 

B   natanko 360 dni.                      Č   natanko 366 dni.                                                                   

 

 

 



 

Pretvori. 
 

3 min = _____ s             92 s = ____ min ___ s       180 min = _____ h                         

 

8 min = _____ s            120 s = ____ min ___ s          4 h = _____ min 

 

10 min = _____ s          550 s = ____ min ___ s         12 h = _____ min 

 
 

 

Pretvori. 

1 min 25 s = _____ s                   145 min = ___ h ____ min 

 

11 min 30 s = _____ s                 1 h 40 min = _____ min 

 

20 min 4 s = _____ s                   4 h 53 min = _____ min 

 
 

 
Dopolni preglednico tako, da bosta slika in zapis usklajena. 

 

 

 
 

  

dopoldan   8.20  

popoldan    19.35 
 

 

 
Reši besedilno nalogo.  

 

Metka dnevno spi 10 ur.  

Kdaj mora iti spat, če se zbuja ob 7.00?  

 

Odgovor: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Metkin oče dnevno spi 8 ur. 

Kdaj se bo zbujal, če hodi spat ob 22.45? 

 

Odgovor: …………………………………………………………………………………………………… 

 



 

ŠPORT 

 

 


